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 املقدوث

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا ومـ  ،كحؿده وكستعقـف وكستغػره ،إن الحؿد هلل

وأشفد أن  ،ومـ يضؾؾ فال هادي لف ،مـ يفده اهلل فال مضؾ لف ،سقئات أطؿالـا

 .ا طبده ورسقلفوأشفد أن محؿدً  ،ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف

]آل  ﴾ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ﴿

 .[012طؿران:

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿

 .[0]الـساء: ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺٿ ٺ

ے ے ۓ ۓ ﮲  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

  .[70-71]إحزاب: ﴾﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ ﮵﮶  ﮷ ﮳﮴

 :أما بعد

 وشرّ  ،ملسو هيلع هللا ىلص وأحسـ الفدي هدي محؿد ،نن أصدق الحديث كتاب اهللف

 .وكؾ ضاللة يف الـار ،وكؾ بدطة ضاللة ،وكؾ محدثة بدطة ،اهتاإمقر محدث
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 :Aما بعد

 ، أن  بـ مسعقد  اهلل طبد طـ
ُّ
ر اهلل امر» قال: الـَّبل تل سِؿع مؼال أً كضَّ

ثالث ٓ يغؾُّ  ،إلك مـ هق أفؼُف مـف فُربَّ حامِؾ فؼف ،فقطاها وحِػظفا وبؾَّغفا

ـّ قؾب مسؾؿ: إخالُص العؿِؾ هلل ـَ  مـاصحة أئؿةو ،طؾقف ولزوُم  ،الؿسؾؿق

( والؾػظ 2658) الرتمذي أخرجف، «تحقُط مـ ورائِفؿ فننَّ الدطقة ،جؿاطتِفؿ

 (.5079) >الؿعجؿ إوسط;والطرباين يف ، (209وأبق يعؾك )، لف

 ،مقافؼتفؿ يف آطتؼاد :أي ،"فؿَجؿاطت لزومُ "طؾك  الحّث  :ويف الحديث

الِح  والعؿؾِ  فننَّ َدطَقَتفؿ ُتحقُط " :ذلؽ وغقر ،والجؿاطةِ  ُجؿعةِ مِـ َصالِة ال :الصَّ

 فَتحُرُسفؿ مِـ كقد ،هبؿ أنَّ َدْطقة الؿسؾِؿقـ ُمحقطة :والؿعـك ،"مِـ َوراِئفؿ

ـِ  قاصق اللةِ  ،الشَّ  َمـ خَرج مِـ َجؿاطتِفؿ لؿ َيـَؾطؾك أنَّ  وفقف تـبقف ،ومِـ الضَّ

 .ا أحاَصْت هبؿ مِـ َورائِفؿٕكَّف خاِرٌج طؿَّ  :وبَركَة ُدطائِفؿ بَرَكَتفؿ

ـَِّة الـَّبقيَّةِ  :ويف الحديِث   .وَتبؾقِغفا لؾـَّاسِ  ،الحثُّ طؾك حػِظ السُّ

 .بقاُن فْضِؾ الُعؾؿاءِ  :وفقف

ـَ الؿسؾِؿقـ :وفقف وطَدِم الخروِج طؾك  ،وُلزوِم الَجؿاطةِ  ،إمُر بالتَّـاُصِح بق

امِ   .الُحؽَّ

 ،ؿ تخريج إحاديث ودراسة إساكقدٓ يخػك طؾك صالب العؾؿ أهؿقة طؾ

ويـبغل لؾطالب  ،اا وتطبقؼق  ج صالب العؾؿ إلك هذا العؾؿ كظري  فؿا أكثر ما يحتا
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مـ حقـ دراسة مختصر يف طؾقم الحديث أن يبتدئ يف التدرب والتؿرن طؾك 

فنكف ٓ يؿؽـ لؾطالب أن يتؼـ طؾؿل الؿصطؾح والتخريج إٓ بالؼراءة  ،التخريج

كؿا أن  ،لتخريج والتطبقؼ العؿؾل بؿؿارسة التخريج ودراسة إساكقديف كتب ا

 ،الطالب ٓ يتؼـ طؾؿ الـحق إٓ بالؼراءة يف كتب اإلطراب ومؿارسة اإلطراب

وٓ يتؼـ طؾؿ الػؼف إٓ بالؼراءة يف كتب الػتاوى بعد الدراسة الـظرية يف الؽتب 

وهؽذا خطقات  ،لخإ ،اطؿؾق  وا كظري   وهؽذا كؾ شلء يجب أن يؽقن ،الػؼفقة

 .التخريج ودراسة إساكقد والؿتقن

غقر ، الـبقية الشريػة الؿطفرة الؿباركةخقاين الباحثقن وصالب طؾؿ السـة إ

 ،شرف العؾؿ يتحدد بشرف الؿعؾقم أنّ  -مـ الؿعؾقم بداهةً فق ف- خاف طؾقؽؿ

ية مـ لؽقكف يفتؿ بحػظ السـة الـبق ،لذلؽ كان طؾؿ الحديث مـ أشرف العؾقم

 ،وخرافات الؿتـسؽقـ ،الؿـافؼقـ ودّس  ،وخقض الؿتـطعقـ ،تؼقل الؼائؾقـ

 ،ومـ مـطؾؼ كقن السـة الـبقية إما بقان أو تقكقد أو تلسقس لألحؽام الشرطقة

الشلء الذي يحتاج إلك مقزان لؽؾ  ،كان حػظفا مـ تؿام حػظ الؼرآن الؽريؿ

ومـ هـا اكتسب  ،الؽذبوالصدق مـ  ،حتك يتؿقز الخبقث مـ الطقب ،مـؼقل

وتسطقر خطقصف  ،وتتابع العؾؿاء طؾك وضع حدوده ،طؾؿ الحديث أهؿقة بالغة

ًٓ  ،وتلصقؾ مباحثف ،العريضة وقد قؿت طؾك  ، ٕي كذب أو زيػبؿا ٓ يدع مجا

استحقاء بجؿع هذه الـبذة والؿختصر مساهؿة مـل يف تؼريب أصقل هذا الػـ 

 .لطؾبة طؾؿ الحديث
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وهق دطقة صالحة  ،ا لقس بالؿؽؾػ طـد قارئ هذا الؿختصربً لل صؾ غقر أنّ 

 .بظفر الغقب لل ولقالدي ولجؿقع الؿسؾؿقـ

 ،اوٓ يجعؾ ٕحد فقفا شقئً  ،هذا وأسلل اهلل أن يتؼبؾ أطؿالـا خالصة لقجفف

 .وأن يجعؾ ما طؾؿـاه حجة لـا ٓ طؾقـا

 ودخل إمى غنه امخخريز

 طرق امطديدأوًلا: وقدوث يف أهىًث امخخريز وسىع 
إن طؾؿ التخريج ودراسة إساكقد هق لب طؾقم الحديث وغايتفا، فعؾقم 

ا )الؿصطؾح والعؾؾ والجرح والتعديؾ ومـاهج الؿحدثقـ( ٓ الحديث جؿقعً 

ا طؾك واقع إحاديث والؿرويات، وٓ سبقؾ لذلؽ ققؿة لفا إن لؿ كطبؼفا طؿؾق  

ريؼة طؾؿقة مـفجقة حتك تصؾ إلك إٓ بتعؾؿ كقػقة التخريج ودراسة إساكقد بط

 الحؽؿ طؾك الحديث.

وإن جؿع صرق الحديث القاحـد تامـة يؿؽـــا مــ الـظر يف مقاصـ آتػاق 

وآختالف القاقعقـ يف اإلسـاد والؿتـ، ومـ خاللف سـتؿؽـ مـ معرفة 

الصقاب يف اإلسـاد مـ الخطل، كؿا سـتؿؽـ مـ كشػ طؾؾ الحديث، وبقان 

 ذة والؿـؽرة والؿدرجة الداخؾة طؾك إحاديث الصحقحة.إلػاظ الشا
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 بؾ إن ففؿ معـك الحديث طؾك القجف الصحقح، ومـ ثؿ استـباط إحؽام

ا إٓ بجؿع صرق الحديث والـظر يف رواياتـف الػؼفقـة مــف لــ يـؽـقن دققؼً 

ا، ففذه رواية مختصرة مجؿؾة، الؿختؾػة، فروايات الحديث تػسر بعضفا بعًض 

يػفؿ مـفا الحديث بنصالق، لؽـ وردت روايات أخرى مطقلة مػصؾة بقـت قد 

 الؿعـك الدققؼ لؾحديث، وهؽذا...

وقد تعددت أققال إئؿة يف بقان أهؿقة جؿع صرق الحديث ورواياتف، 

 لؾقققف طؾك طؾؾ إحاديث، وففؿف طؾك القجف الصحقح، فؿـ ذلؽ:

بعضف فاضرب  الحديث لؽ صحي أن أردت إذا": الؿبارك بـ اهلل طبد قال( ۱

 .(1)ببعض

 .(2)"مهف لؿ يتبقـ خطقجؿع صرلؿ تُ الباب إذا "( وقال طؾل بـ الؿديـل: 2

 .(3)"طؼؾـاه ا ماثالثقـ وجفً ؽتب الحديث مـ كلق لؿ ": معقـ قال يحقك بـو (3

 .(4)"كثقرة الحديث خؿسقـ مرة فنن لف آفات كتبا"ا: ( وقال ابـ معقـ أيًض 4

ويحصؾ معرفة ذلؽ بؽثرة التتبع وجؿع ": العسؼالين وقال ابـ حجر 

                                           

 .(2/۹۹ٓبـ محرز ) ،معرفة الرجال :واكظر ،(۱۹۹۱لؾخطقب ) ،يالجامع ٕخالق الراو (1)

 (.0640الجامع ٕخالق الراوي ) (2)

 (.0639(، والجامع ٕخالق الراوي )4331رواية الدوري ) -تاريخ ابـ معقـ (3)

 (.0638الجامع إخالق الراوي ) (4)
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 .(۱)"الطرق

إلك طػان  جاء يحقك بـ معقـ"( وقال محؿد بـ إبراهقؿ بـ أبل شقخ الؿؾطل: 5

لقسؿع مـف كتب حؿاد بـ سؾؿة، فؼال لف: ما سؿعتفا مـ أحد؟ قال: كعـؿ 

، فؼال: حدثتؽ ا طــ حؿـاد بـ سؾؿة، فؼال: واهلل ٓحـدثـل سبعة طشر كػسـً

 شلكؽ، فؼال: .إكؿا هق درهؿ، وأكحدر إلك البصرة فلسؿع مـ التبقذكل

فاكحدر إلك البصرة، وجاء إلك مقسك بـ إسؿاطقؾ، فؼال لف مقسك: لؿ 

ا سؿعتفا طؾك القجف مـ سبعة طشر كػًس  :تسؿع هذه الؽتب طـ أحد؟ قال

يخطئ، وأكت الثامـ، فؼال: وما تصـع هبذا؟ فؼال: إن حؿاد بـ سؾؿة كان 

فلردت أن أمقز خطله مـ خطل غقره، فنذا رأيت أصحابف قد اجتؿعقا طؾك 

شلء طؾؿت أن الخطل مـ حؿاد كػسف، وإذا اجتؿعقا طؾك شلء طـف، وقال 

واحد مـفؿ بخالففؿ طؾؿت أن الخطل مـف ٓ مـ حؿاد، فلمقز بقـ ما أخطل 

 .(2)"طؾقف ئهق بـػسف، وبقـ ما أخط

 والحديث ،لحديث إذا لؿ تجؿع صرقة لؿ تػفؿفا"( وقال أحؿد بـ حـبؾ: 6

 .(3)"ايػسر بعضف بعًض 

                                           

 .(45ص )كزهة الـظر  (1)

 (.0/34الؿجروحقـ ٓبـ حقان، الصؿقعل ) (2)

 (.06419الجامع ٕخالق الراوي، لؾخطقب ) (3)



 

 

( 11 ) 

والسبقؾ إلك معرفة طؾة الحديث: أن يجؿع بقـ "( وقال الخطقب البغدادي: 7

 صرفف ويـظر يف اختالف رواتف ويعترب بؿؽاهنؿ مـ الحػظ ومـزلتفؿ يف

 تؼان والضبط.اإل

 كؿا العؾة مـ الحديث سالمة معرفة إلك السبقؾ": حجر ابـ الحافظ وقال( ۸

 اتػؼت فنن صرقف، يجؿع أن: الخطقب طـ( الصالح ابـ أي) الؿصـػ كؼؾف

 فؿدار العؾة، ضفقر أمؽـ اختؾػقا وإن سالمتف، ضفرت واستقوا رواتف

 .(1)"ك بقان آختالفطؾ الحؼقؼة يف التعؾقؾ

 ا: حػريف امخخريز ودراشث األشاًًدذاًًا
اإلضفار  ؿعـك أضفر وأبرز، فالتخريج هقمصدر الػعؾ خرج بلغة:  التخريج

 واإلبراز.

 ، إذا ذكر-ويف معـاهؿا: رواه-فقؼال: أخرج الحديث وخرج الحديث 

 الحديث بسـده.

 انقب ويف آصطالح: طزو إحاديث وأثار إلك مصادرها الؿسـدة، مع "

 ا.مرتبة الحديث غالبً 

 شروط د مـ مدى تحؼؼ* ودراسة إساكقد: تعـل دراسة تؾؽ إساكقد لؾتلك

                                           

 (.2/701(، الـؽت طؾك ابـ الصالح )2/295الجامع ٕخالق الراوي ) (1)
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 الحديث الصحقح الخؿسة.

 برتجؿة رجال اإلسـاد والقققف طؾك أحقالفؿ الؿختؾػة مـ آختالط وذلؽ

 الحديث التدلقس أو غقر ذلؽ، والـظر يف اتصال اإلسـاد، ثؿ الـظر يف صرق أو

العؾة  مـ ا، لؾتلكد مـ خؾق الحديثا ومتـً ورواياتف ومؼاركتفا مؼاركة دققؼة سـدً 

 .ذوذالش أو

 شرح امخػريف:
 تحقؾ قارئ الحديث إلك مصادره التل :(: هق الـسبة واإلحالة، أيو* )العز

 أخرجتف بسـده.

ققل أو فعؾ أو تؼرير أو  مـ ملسو هيلع هللا ىلصو)إحاديث(: هل كؾ ما يضاف إلك الـبل * 

 صػة.

 و)أثار(: هل كؾ ما يضاف إلك الصحابل أو التابعل.* 

أثار  تاب يخرج فقف مصـػف إحاديث أوو)الؿصادر الؿسـدة(: هل كؾ ك* 

 بنسـاده هق.

فخرج هبذا الؼقد: الؿصادر التل تذكر إحاديث بدون إسـاد، كؽتاب 

وكذا الؽتب التل  لشقرويف الديؾؿل، "الػردوس"لؾؼضاطل، وكتاب  "الشفاب"

تـؼؾ إحاديث مـ الؿصادر الؿسـدة، سقاء ذكرت الحديث بسـده أم ٓ، 

، وكـذا كـتـب الزوائـد وإصراف، وإن كاكت هذه "ابـ كثقرتػسقر "كؽتاب 
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الؽتب لفا أهؿقة كبقرة يف التخريج، كؿصادر وسقطة لؾؿصادر الؿسـدة، كؿا 

 سقليت بقاكف بالتػصقؾ.

 الؿخرجيؿؽـ أن يؼتصر طؿؾ  فا(: ٕكوققلـا )مع بقان مرتبة الحديث غالبً * 

لضعػ، ا مـ الصحة أو تفاتب، دون بقان مراطؾك طزو إحاديث إلك مصادره

حاديث إ وكذا كان يػعؾ كثقر مـ الؿتؼدمقـ، وإن كان إولك أن يذكر مرتبة

 ا( كصقحة لؾؿسؾؿقـ.)صحة وضعػً 

 ومـ هـا تظفر أهؿقة التخريج بقـ طؾقم السـة الؿشرفة، وهق يف الحؼقؼة

ده مـ الثؿرة التل مـ أتؼـ مؼدماهتا وما قبؾفا فؼد وصؾ إلقفا، وحؼؼ ما يري

دراسة طؾقم السـة: وهق تؿققز الؿؼبقل مـ الؿردود مؿا يـسب ويضاف إلك 

 ، وإلك صحابتف، والتابعقـ كذلؽ. ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

وٓ يتؼـ الطالب طؾقم الحديث إٓ بؿؿارسة التخريج مـ وقت مبؽر، 

فبقـفؿا تالزم كبقر: فقـبغل لؾطالب مـ حقـ دراسة مختصر يف طؾقم الحديث أن 

رب والتؿرن طؾك التخريج، وتخريجف لؾحديث يف الققت الؿبؽر يبتدئ يف التد

ٓ يعـل أكف أتؼـف، بؾ هق مطالب بذلؽ حتك يتؼـ طؾقم الحديث وطؾؿ التخريج 

 ا.أيًض 
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 ا: وصادر امخخريزذامرا
 تـؼسؿ الؿصادر الؿستخدمة يف التخريج إلك قسؿقـ:

 األول: الؿصادر األ<ؾقة الؿسـدة:

ففق كتاب أصؾل،  ملسو هيلع هللا ىلصحاديث بسـده إلك الـبل وكؾ كتاب أسـد مملػف إ

 ا مـ مصادر التخريج.يصؾح أن يؽقن مصدرً 

صػ بإصؾقة بالـسبة لغقرها قوذهب بعض أهؾ العؾؿ إلك أن الؿصادر ت

 مؿا جاء بعدها.

 كتب أصؾقة بالـسبة إلك كتب البقفؼل، وأبل كعقؿ فالؽتب الستة مثاًل 

 دمشؼ ٓبـ طساكر.إصبفاين، وشرح السـة لؾبغقي، وتاريخ 

إٓ أهنا كثقًرا ما تروي إحاديث مـ صريؼ  ففذه الؽتب وإن كاكت مسـدة

الؽتب الستة، أو غقرها مـ الؿصـػات التل تؼدمتفا، ولذا ذكرها بعضفؿ يف قسؿ 

 مستؼؾ باسؿ )الؿصادر الػرطقة الؿسـدة(.

 وفائدة معرفة الؽتب األ<ؾقة الؿسـدة من الؽتب الػرعقة الؿسـدة:

ؽؿـ طـد إرادة آقتصار طؾك بعض الؿصادر يف التخريج، حقث ٓ يـبغل ت

 وهق مخرج يف ســ أبل داود، وكذا ٓ يـبغل تؼديؿف طزو حديث لؾبقفؼل مثاًل 

 طؾقف يف التخريج.
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 الثاين: الؿصادر الػرعقة Aو الؿصادر الوسقطة:

دون سـد  ـؼؾ إحاديث مـ مصادرها الؿسـدةوهل تؾؽ الؽتب التل ت

 اص لؿصـػفا.خ

ا أثـاء التخريج، لدٓلتفا طؾك الؿصادر إصؾقة الؿسـدة، ففل وهل مفؿة جد  

لقست مـ مصادر التخريج بذاهتا، وإكؿا هل وسائط لؾؿصادر إصؾقة طـد 

 الحاجة.

 * ومن Aهم هذه الؽتب:

وهل التل اطتـت بذكر إحاديث الزوائد يف بعض  : كتب الزوائد:Aوًل 

 )كؿسـد أحؿد( طؾك الؽتب الستة أو غقرها.الؽتب إصؾقة 

 * مثل:

 .(1)"غاية الؿؼصد يف زوائد الؿسـد"كتاب  -0

 ."كشػ إستار طـ زوائد مسـد البزار" -۱

 ."الؿؼصد العؾل يف زوائد أبل يعؾك الؿقصؾل" -3

 ."زوائد الؿعجؿ الؽبقر لؾطرباين" -4

 ."(1)مجؿع البحريـ يف زوائد الؿعجؿقـ" -5

                                           

 ."مسـد أحؿد"يعـل  0))
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 .(2)"الزوائدمجؿع " -6

، وكؾ هذه الؽتب السابؼة لؾحافظ "مقارد الظؿآن إلك زوائد ابـ حبان" -۷

 .(3)الفقثؿل 

 ٓبـ حجر.   "(4)الؿطالب العالقة بزوائد الؿساكقد الثؿاكقة"كتاب  -۸

 لؾبقصقري. "(5)إتحاف الخقرة الؿفرة بزوائد الؿساكقد العشرة"كتاب  -۹

ب فرطقة استخرجت الزوائد مـ كتاب ففذه لقست الؽتب إصؾقة، بؾ كت

معّقـ طؾك كتب معقـة، فالعزو لفذه إحاديث يؽقن لؾؿملػ إصؾل بقاسطة 

 تؾؽ الؽتب القسقطة.

=
     

___________________________________________________ 

 .لؾطرباين "الؿعجؿ الصغقر"و "الؿعجؿ إوسط"يعـل  0))

 ."مسـد أحؿد"يعـل  2))

 اكقدها.وجؿع فقف الفقثؿل زوائد الؽتب السابؼة، مع حذف أس 3))

 أبـل ابــ مســد-۹/  الحؿقـدي مسـد-۱مسـد الطقالسل / -0والؿراد بالؿساكقد الثؿاكقة: ] ( 02)

 ابــ مســد-۷مسـد طبد بــ حؿقـد / -6مسـد أحؿد بـ مـقع /-5/  مسدد مسـد- 4/  شقبة

ا زوائـد مســد إسـحاق أيًض  حجر ابـ الحافظ وأضاف[.  الحارث مسـد-۸/  العدين طؿر أبل

ومسـد أبل يعؾك، ولؽـفؿا لؿ يدخال يف تسـؿقة الؽتـاب: لؽـقن الحـافظ لـؿ يؼـػ  بـ راهقيف،

، وكذا مسـد أبل يعؾك، ولؽـ اقتصر طؿؾف فقف طؾك استدراك ما فـات طؾك مسـد إسحاق كاماًل 

 شقخف الفقثؿل، وذكر الحافظ زوائدها طؾك الؽتب الستة ومسـد أحؿد.

 سابؼة، مع مسـد إسحاق بـ راهقيف، ومسـد أبل يعؾك.والؿراد بالؿساكقد العشرة: الثؿاكقة ال (03)
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وتعـك برتتقب أحاديث كتب معقـة أو كتاب معقـ طؾك  ا: كتب األصراف:ثاكقً 

 مساكقد الصحابة، مع ذكر صرف مـ الحديث فؼط. 

 * مثل:

لؾحافظ الؿزي، وجؿع فقف  "اف بؿعرف إصرافتحػة إشر"كتاب  -0

 أحاديث الؽتب الستة.

لؾحافظ ابـ حجر، وجؿع فقف أحاديث أحد طشر  "إتحاف الؿفرة"كتاب  -۱

 4مسـد أحؿد / -۹مسـد الشافعل /  -۱مقصل مالؽ /  -۱ا: وهل: ] كتابً 

صحقح ابـ خزيؿة /  -6الؿـتؼك ٓبـ الجارود /  -5مسـد الدارمل /  -

شرح معاين أثار  -۸تخرج أبل طقاكة طؾك صحقح مسؾؿ / مس -۷

مستدرك ۱۱ســ الدارقطـل /  -۱۹صحقح ابـ حبان /  - ۹لؾطحاوي / 

 .الحاكؿ [

ٓبـ صاهر الؿؼدسل، وجؿع فقف  "أصراف الغرائب وإفراد"وكتاب  -3

لؾدارقطـل، ورتبفا طؾك الؿساكقد وإصراف، إٓ  "إفراد"أحاديث كتاب 

أساكقد الدارقطـل، واكتػك بذكر تعؾقؼ الدارقطـل طؾك إحاديث،  أكف حذف

 ا سـد الحديث.والذي كستـبط مـ خاللف غالبً 
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 حخىث ةًان أهه املصادر امِشًطث 
دون مسـد  ـؼؾ إحاديث مـ مصادرها الؿسـدةهل تؾؽ الؽتب التل تو

 خاص لؿصـػفا. 

در إصؾقة الؿسـدة، ففل ا أثـاء التخريج، لدٓلتفا طؾك الؿصاوهل مفؿة جد  

لقست مـ مصادر التخريج بذاهتا، وإكؿا هل وسائط لؾؿصادر إصؾقة طـد 

 الحاجة. 

وقد تؼدم الؽالم طؾك كتب الزوائد وإصراف، وكستؽؿؾ يف هذه الؿحاضرة 

 بؼقة أهؿ الؿصادر الػرطقة القسقطة، فؿـفا:

 كتب األحؽام: :اثالثً 

 فؿـ ذلؽ: ،حؽام مـ الؿصادر إصؾقةجؿع أحاديث إبوهل التل اطتـت 

 ."إحؽام الؽربى"كتاب  -۱

 ."إحؽام القسطك"و -۱

 ، ثالثتفؿ ٕبل محؿد طبد الحؼ اإلشبقؾل. "إحؽام الصغرى"و -3

 لعبد الغـل الؿؼدسل. "طؿدة إحؽام"و -4

 لؾضقاء الؿؼدسل. "الســ وإحؽام" -5

 بـ دققؼ العقد.ٓ "اإلمام يف معرفة أحاديث إحؽام"و -6
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 ٓبـ حجر، وغقرها كثقر. "بؾقغ الؿرام"و -7

لإلشبقؾل: حقث يعؾؼ طؾك  "إحؽام القسطك"ا: كتاب ومـ أكثرها كػعً 

سؽت طـف  ا، مع ذكر بعض أققال الـؼاد، وماا وتضعقػً ا تصحقحً إحاديث غالبً 

 فؼد التزم فقف الصحة.

ٓبـ  "كتاب إحؽام بقان القهؿ واإليفام يف"* فنذا أضقػ إلقف كتاب 

 ا.ا جد  الؼطان الؿاسل، الذي تعؼب اإلشبقؾل يف كثقر مؿا ذكره، كان الـػع طظقؿً 

ٓبـ دققؼ العقـد: حقث يستطرد يف تخريح إحاديث  "اإلمام"* وكذا كتاب 

ا، ويـؼؾ يف غضقن ذلؽ كؼقٓت ا وتضعقػً بشقاهدها، والؽالم طؾقفا تصحقحً 

، أو كتب العؾؾ، "ســ الؽجل"الؿػؼقدة، كـ ا مـ كتب الحديثكػقسة جد  

 ، وغقر ذلؽ كثقر."طؾؾ الخالل"، و"طؾؾ إثرم"كـ

 ا: كخب امخخاريز:راةػا
ا تصحقحً والحؽؿ طؾقفا ، بتخريج إحاديث كتـب معقـة اطتـتوهل 

 ، أو كؼؾ أحؽام العؾؿاء طؾك هذه إحاديث.-اغالبً -ا وتضعقػً 

 * مثل:

لؾزيؾعل، خرج فقف أحاديث  "خريج أحاديث الفدايةكصب الراية يف ت"كتاب  -0

 ، لؾؿرغقـاين الحـػل، وهق مـ كتب الػؼف الحـػل. "الفداية"كتاب 

 ."الدراية"* ولخص كتاب الزيؾعل: الحافظ ابـ حجر يف كتابف 
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ا، يف تػسقر الؽشاف لؾزيؾعل أيًض  القاقعةتخريج إحاديث وأثار "كتاب  -۱

 ٔثار التل ذكرها الزمخشري يف تػسقره.وقد خرج فقف إحاديث وا

الؽايف الشاف يف "كؿؾف الحافظ ابـ حجر يف كتابف: لولؿ يتؿـف الزيؾعل، ف

 ."تخريج أحاديث الؽشاف

 "البدر الؿـقر يف تخريج إحاديث وأثار القاقعة يف الشرح الؽبقر"كتاب  -3

رح ش"أو  "الشرح الؽبقر"خريج ٕحاديث كتاب توهق ، ـٓبـ الؿؾؼ

 ، وهق مـ كتب الػؼف الشافعل.لغزاللهق االقجقز  مملػلؾرافعل، و "القجقز

 ."التؾخقص الحبقر"* ولخصف ابـ حجر يف كتابف الشفقر 

ٓبـ حجر، وهق تخريج  "كتائج إفؽار يف تخريج أحاديث إذكار"كتاب:  -4

لؾـقوي، وقد أخرج الحافظ فقـف إحاديث  "إذكار"ٕحاديث كتاب 

قده، مع طزوة الحديث لؿصادره إصؾقة، ففق بآطتبار إول يعد مـ بلساك

مصادر الحديث الؿسـدة، وبآطتبار الثاين يؽقن مـ الؿصادر الػرطقة أو 

 القسقطة.

ٓبـ حجر، وهق  "خريج أحاديث الؿختصرت يف رب الخربمقافؼة الخ"تاب ك -5

 ؼف.يف أصقل الػ "مختصر ابـ الحاجب"تخريج ٕحاديث كتاب 

 كخب شروح امطديد: :اخاوصا
 ا:ا، ومـ أهؿفا حديثق  وهل كثقرة جد  
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ٕبل طؿر بـ طبد  "التؿفقد لؿا يف الؿقصل مـ الؿتقن وإساكقد"كتاب  -0

ذا الرب الؿالؽل، وهق يخرج يف إطؿ إغؾب إحاديث بلساكقده، ففق هب

 آطتبار مـ الؿصادر الؿسـدة.

افظ طالء الديـ مغؾطاي، وإصؾ أكف لؾح "شرح ســ ابـ ماجف"و -۱

يخرج الحديث مـ مصادره الؿسـدة، مع آطتـاء التام بالحؽؿ طؾك إحاديث، 

ا، ويؽثر الـؼؾ ا وتعؾقاًل، ويستطرد يف ذلؽ جد  وكؼؾ أققال العؾؿاء طؾقفا تصحقحً 

، "طؾؾ الخالل"، و"طؾؾ إثرم"، و"طؾؾ الحربل"مـ الؽتب الؿػؼقدة، كـ

ر: ففق مـ أكػس الؿراجع طـد التحؼقؼ، وربؿا أسـد بعض إحاديث وغقرها كثق

 بسـده، فحقـئذ سقؽقن مـ الؿصادر الؿسـدة لؾحديث.

لؾحافظ ابـ رجب  "فتح الباري شرح صحقح البخاري"وكتاب  -3

الحـبؾل، وهق يعتـل طـاية بالغة بؽالم إئؿة الـؼاد طؾك إحاديث، ٓسقؿا 

ؾ والسمآت الؿػؼقدة مـ ؾا مـ كتب العذكر كثقرً اإلمام أحؿد بـ حـبؾ، فق

 ؾ ابـ السؾؿل وغقرؾا يـؼؾ مـ طكعؾؾ إثرم، وطؾؾ الحربل، وأيًض  :أحؿد

كؿسـد بؼل بـ مخؾد  :ذلؽ، كؿا أكف يعزو كذلؽ لؽثقر مـ الؽتب الؿػؼقدة

 وغقره.

لؾحافظ ابـ حجر العسؼالين،  "فتح الباري بشرح صحقح البخاري"و -4

الـؼؾ مـ الؿصادر الؿػؼقدة، ٓسقؿا الؿستخرجات طؾك الصحقحقـ، وهق كثقر 
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وغقر ذلؽ مـ كتب الشروح  ،، وأبل كعقؿكؿستخرج اإلسؿاطقؾل، والربقاين

 الؽثقرة الؿشفقرة.

 خرة:أكخب امخفاشًر املخ :اشادشا
 ا:ومـ أهؿفا حديثق  

كقدها مـ ، الذي اطتـك فقف ابـ كثقر بذكر إحاديث بلسا"كثقر بـتػسقر ا" -0

تػسقر "ـوتربز أهؿقة كتابف حقـؿا يـؼؾ مـ كتب مػؼقدة، ك ،مصادرها الؿسـدة

، أو التل فؼدت بعض أجزائفا، "تػسقر ابـ مردويف"، و"طبد بـ حؿقد

تػسقر سعقد بـ "، و"تػسقر ابـ الؿـذر"، و"تػسقر ابـ أبل حاتؿ "كـ

 ، وغقرها كثقر."مـصقر

تػسقر هق والل الديـ السققصل، لج، "لثقرالدر الؿـشقر يف التػسقر بالؿ"و -۱

وأثار القاردة يف كتب التػاسقر الؿسـدة قبؾف ما استطاع لذلؽ  إحاديثب

 ، فؽتابف مقسقطة جامعة.سبقاًل 

سالم التل يـؼؾ كؾ دواويـ اإل :يدخؾ كذلؽ يف الػرطقة أو القسقطة تـبقه:

 ، وإصقل،فقفا مملػفا إحاديث مـ الؿصادر الؿسـدة، كؽتب الػؼة

 .وغقر ذلؽ والؾغة، والتاريخ، والسقر، والتػسقر،
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 ا: طرق امػزو:راةػا
A وهق الذي يؾتزم فقف الؿخرج ذكر مؽان وجـقد الحديث  العزو الؿطول: :وًل

يف الؽتاب مـ خالل ذكر الؽتاب الذي أورد فقف الحديث، والباب، ثؿ يضقػ 

ا. وهذا أصقل وجد أيًض  إلك ذلؽ: رقؿ الؿجؾد، والصػحة، ورقؿ الحديث إن

 طزو مؿؽـ.

طؾك  اويؼقم مؼام الباب والؽتاب، ذكر الرتجؿة فقؿا لق كان الؽتاب مرتبً 

الرتاجؿ، كتاريخ بغداد، وتراجؿ الضعػاء، فـؼقل: يف ترجؿة فالن. أو ذكر الؿادة 

 الؿعجؿقة إن كان الؽتاب مـ كتب الؾغة.

 * Aمثؾة تطبقؼقة:

ن، ثؼقؾتان ؾساكؾؿتان خػقػتان طؾك ال» :يثحد ويةرالؿمثال لؽتب الحديث 

 .«سبحان اهلل وبحؿده، سبحان اهلل العظقؿ :إلك الرحؿـ حبقبتانيف الؿقزان، 

، باب فضؾ "الدطقات"، كتاب "صحقحف"كؼقل: أخرجف البخاري يف 

، باب "ورذؿان والـيإ"(، ويف كتاب 6416( حديث رقؿ )86/ 8، )"التسبقح

أتؽؾؿ الققم، فصؾك، أو قرأ، أو سبح، أو كرب، أو حؿد، أو  باب إذا قال: واهلل ٓ"

(، ويف 6682، حديث رقؿ )(۱۹۹/ ۸، والسقاق لف، )"هؾؾ، ففق طؾك كقتف

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿: كققل اهلل تعال»كتاب التقحقد، باب: 

، حديث رقؿ (9/062)، "وأن أطؿال بـل آدم وققلفؿ يقزن، «[47]إكبقاء:

(7563.) 
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 .«ةربدأصؾ كؾ داء ال» :حديث راجم:* مثال لؽتب الت

(، ترجؿة تؿام بـ كجقح 359/ 0) "الضعػاء"كؼقل: أخرجف العؼقؾل يف 

 إسدي.

، إمارتفطعـقا يف فأسامة،  ملسو هيلع هللا ىلصر رسقل اهلل أمّ »حديث :  * مثال لؽتب الؾغة:

 .«يف إمارة أبقف، وإن كان خؾقؼا لإلمارة ؿفؼال: لؼد صعـت

 ."خؾؼ"ماده ( ۱۱/ ۱غريب الحديث ) أخرجف إبراهقؿ الحربل يف كؼول:

 )إكاديؿقة(. وهذه الطريؼة هل الؿستخدمة يف جؾ الرسائؾ العؾؿقة

 وهق أن يذكر مـ أخرج الحديث فؼط.  ا: العزو الؿختصر:ثاكقً 

فـؼقل : أخرجف البخاري، مـ دون ذكر الؽتاب وٓ الباب وٓ الرقؿ وٓ 

عؾف الؿتؼدمقن، كالزيؾعل يف ، كؿا كان يػلءالصػحة وٓ الؿجؾد وٓ أي ش

، بقريف )البدر الؿـقر(، وابـ حجر يف التؾخقص الح الؿؾؼـ)كصب الراية(، وابـ 

 وغقرهؿ.

ولعؾ السبب يف استعؿال هذه الطريؼة طـد الؿتؼدمقـ هق اختالف الـسخ، 

ولؿ يؽـ لديفؿ صبعة معقـة يؿؽـ أن يعزى إلقفا كؿا هق حاصؾ يف الققت 

 الحاضر.

 طؽسؼة الؿختصرة هل الؿستعؿؾة يف الخطب والدروس، وهذه الطري

يصـػ يف  الؾجقء إلقفا يف مرات قؾقؾة وكادرة فقؿا لق كان الذي يؽتب ويصـػ ٓ
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مع  اا مختصرً فقعزوها إلك مصادرها طـزوً  حديث أو حديثقـبفقليت  ،التخريج

 حتؿؾ الؿؼام فقفا أكثر مـ ذلؽ.ين يؽتب مقطظة قصقرة ٓ لشفرة الحديث، ك

، والصػحة(، أو )رقؿ الجزءوهل التل يذكر فقفا فؼط ): العزو الؿتوسط :اثالثً 

ختؾػ بقـ ي ا ٓا، وهق إفضؾ: ٕن الرتققؿ غالبً الحديث( إذا كان الؽتاب مرقؿً 

 ا.ا كثقرً الطبعات اختالفً 

أن بعض الؽتب قد يؽقن ترققؿفا غقر صحقح أو غقر إلك ولؽـ يـبغل آكتباه 

ا، لؽتب حدث خؾؾ يف ترققؿفا، حقث تتؽرر إرقام كثقرً متسؾسؾ: فبعض ا

فحقـئذ ٓ يؿؽـ آطتؿاد طؾك الرتققؿ، كتػسقر ابـ أبل حاتؿ، صبعة مؽتبة كزار 

 الباز، يف بعض إجزاء.

دون بؼقة  دات إولك مـفاؾوهـاك كتب ترققؿفا مستؼقؿ ومتسؾسؾ يف الؿج

، فحقـئذ ٓ يؿؽـ العزو برقؿ اخاص   االؿجؾدات، فتؿ ترققؿفا لؽؾ مجؾد ترققؿً 

ا دون الؿجؾد، ٕن الرقؿ القاحد يتؽرر يف طدة مجؾدات، الحديث مجردً 

 لؾضقاء الؿؼدسل. "إحاديث الؿختارة"لؾطرباين، و "الؿعجؿ الؽبقر"كؽتابل: 

لؾبخاري،  "التاريخ الؽبقر"فؽتاب  ،وكذا بالـسبة لبعض كتب الرتاجؿ 

يبدأ  ا، ثؿا تسؾسؾق  تؿ ترققؿ تراجؿ كؾ مجؾديـ ترققؿً الطبعة الفـدية ومصقراهتا، 

الرتققؿ مـ جديد، وأن قد صبع الؽتاب صبعة جقدة بدار الـاشر الؿتؿقز، وتؿ 

 ا مـ أول الؽتاب ٔخره. ا تسؾسؾق  ترققؿ كؾ تراجؿ الؽتاب ترققؿً 
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ٓبـ أبل حاتؿ، كؾ مجؾد لف ترققؿ مستؼؾ طـ  "الجرح والتعديؾ"وكتاب 

أو ، فحقـئذ يؾزم العزو بالجزء والصػحة، أو الجزء مع رقؿ الرتجؿة ،أخر

تجؿع بقـفؿا فتعزو بالجزء والصػحة ورقؿ الرتجؿة. وهذه الطريؼة الؿتقسطة 

هل الؿعتؿدة يف أكثر أطؿال الؿحؼؼقـ الؿعاصريـ، ولفؿ يف صريؼة طرض 

ج مـ ذا، مع كؿاوترتقب مصادر التخريج مـاهج متبايـة، سقليت الؽالم طؾقفا قريبً 

 أطؿالفؿ.
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 حىًُد
 وٌزمث غنه امخخريز ضىي غنِم امطديد

وما  ،ومؿا يحؼؼف مـ أهداف ،إن مـزلة أي طؾؿ إكؿا تظفر مـ الغرض مـف

 :يقصؾ إلقف مـ معارف

 فؿا هل أهداف طؾؿ التخريج؟ وما هل فقائده؟ -0

التل  بعزوها إلك مصادرها إصؾقة -أحاديث وآثار مـ- الؿرويات تقثقؼ -۱

 .باإلسـاد روهتا

أو إلك السؾػ الصالح بقـ ما لف  تؿققز الؿؼآت الؿـسقبة إلك الـبل  -3

مؿا  اوما ٓ أصؾ لف تؿامً  ،ـ بف أكف جزء مـ تراثـايتبقّ  ،أصؾ يعرف بف مخرجف

ا طـ الثؼافة اإلسالمقة ا تؿامً ويؿؽـ أن يؽقن أجـبق   ،آ كعرف لف مخرًج 

 .وتصقراهتا

 .ومعرفة مـزلة الحديث مـ الؼبقل والرد ،صحقح مـ الضعقػتؿققز ال -4

 .تثبقت صحقح الؿـؼقل وآطتؿاد طؾقف -5

 .تـؼقة الرتاث مـ مردود الؿـؼقل والتخؾص مـف -6

 .الدفاع طـ السـة بـػل الؽذب طـفا وذب الؽذب طـ رسقل اهلل  -7



 

 

 (27 ) 

 .نالحػاظ طؾك السـة وتجديد الصؾة بؿصادرها طؾك امتداد الزما -8

 .طؾقمفا فؼف وإتؼان فقفا لؾتؿرس اطؿؾق   الحديث طؾقم تطبقؼ -9

 .التعرف طؾك مصادر السـة ومـاهجفا ووجقه التصـقػ فقفا -01

وأيـ يليت إسفام كؾ وجف مـ  ،التعرف طؾك صريؼة اإلفادة مـ مصادر السـة -00

 .وجقه التصـقػ فقفا ضؿـ العؿؾقة البحثقة وأثـاء دراسة الحديث

لسعة دائرة الؽتب  ،تخصصاتف صاللة طؾك تراثـا اإلسالمل بجؿقعاإل -02

 .الؿرجقع إلقفا يف طؾؿ التخريج ودراسة إساكقد والحؽؿ طؾك الحديث

ا ٓ يؼقم بف إٓ ولفذه الػقائد الجؾقؾة كان طؾؿ التخريج ودراسة إساكقد طؾؿً 

فـقهنا  باختالف ،ا يف طؾقم الحديث كؾفا متقـً ؾ تلصقاًل مـ كان قد تلّص 

 .وتخصصاهتا الؽثقرة والؿتـقطة

ولؽـل سلذكر يف هذا التؿفقد أصقل العؾقم التل يجب أن يتؿؽـ مـفا صالب 

 :لقستطقع أن يؿفر يف التخريج ودراسة إساكقد ،العؾؿ

وققاطد  ،الؿتضؿـ مصطؾحات أكقاطف :عؾم A<ول الحديث :العؾم األول

وتطبقؼات  ،قم الحديث التـظقريةوهذا هق الذي تضؿـتف كتب طؾ. الؼبقل والرد

 .أئؿة الػـ العؿؾقة
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عؾم الجرح وهق  :ويخص ٕهؿقتف ،وهق داخؾ يف إول :العؾم الثاين

)الؼقاطد التل ُتعرف هبا مـازل الرواة مـ الؼبقل وطدم الؼبقل(  والتعديل الـظري

 .إكزال كؾ راو مـزلتف التل يستحؼفا مـ الؼبقل وطدمف( :)وهق والتطبقؼي

 .ك هذا العؾؿ تؼقم أهؿ مراحؾ دراسة اإلسـادفعؾ

ومعرفة مصادر  ،ققاطده وأدلتف وقرائـ الرتجقح فقف :عؾم العؾل :العؾم الثالث

 .وففؿ كالمفؿ بالعؿؼ الؿتقح اإلفادة مـف ،كالم إئؿة فقف

فبغقر طؾؿ العؾؾ الذي يدرس الؿتـ واإلسـاد لـ يستؼقؿ الحؽؿ طؾك 

 .الحديث

ومـاهج هذه الؿصادر  :مصادر السـة وكتب تراجم الرواة عؾم :العؾم الرابع

ومعرفة الؿقجقد وما ٓ يعرف مؽان  ،وصريؼة آستػادة مـفا ،اكتاًبا كتابً 

 ،اوأحسـ صبعاتف وأجقدها تحؼقؼً  ،ومعرفة الؿطبقع والؿخطقط ،وجقده

خاصة وأن الؿؽتبة الحديثقة هل أوسع ، وأماكـ وجقد الؿخطقط مـفا

فػل طؾقم الحديث قد قال الحافظ أبق بؽر  ،قهنا أوسع الػـقنوفـ ،الؿؽتبات

طؾؿ الحديث يشتؿؾ طؾك » :هـ(584: )تالحازمل محؿد بـ مقسك بـ طثؿان 

أكقاع كثقرة، تؼرب مـ مائة كقع، وكؾ كقع مـفا طؾؿ مستؼؾ، لق أكػد الطالب فقف 
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ٕهنا طؿره لؿا أدرك هنايتف! ولؽـ الؿبتدئ يحتاج أن يستطرف مـ كؾ كقع: 

 .(1)«تعذر طؾقف صريؼ القصقل ،الحديث، ومتك جفؾ الطالب إصقل أصقل

وإتؼان هذه العؾقم إربعة ٓ يتؿ إٓ بؿؿارسة التخريج مـ وقت مبؽر مـ 

 :فبقـ التخريج والعؾؿ الـظري هبذه العؾقم تالزم كبقر ،الحقاة العؾؿقة لؾطالب

التطبقؼ العؿؾل لتؾؽ العؾقم  وٓ يخػك أن ،العؿؾل لفا التطبقؼ :التخريجٕن 

ا إلك مرحؾة فؼففا ويدخؾف تدريجق   ،الـظرية هق الذي يرسخفا يف كػس متعؾؿفا

 . القؿؽـف يف الـفاية إتؼاهنا جؿقعً  ،وإدراك مآخذها الدققؼة

 ،ولذلؽ فنكف يـبغل طؾك الطالب مـ حقـ دراسة مختصر يف طؾقم الحديث

فتخريجف لؾحديث يف هذا الققت  ،ريجأن يبتدئ يف التدرب والتؿرن طؾك التخ

أهؾقة  كػسفيف يعتؼد وٓ يجقز لف تدربف هذا أن  ،الؿبؽر ٓ يعـل أكف قد أتؼـف

ولؽــا كطالبف هبذا التؿريـ لؽل يتؼـ طؾقم الحديث  ،الحؽؿ طؾك الحديث

 .ا مـفا)بجؿقع فـقهنا( وطؾؿ التخريج أيًض 

عد أن يؽقن أتؼـ تؾؽ العؾقم أكف لـ يتؼـ التخريج إٓ ب لؽـ طؾقف أن يتقؼـ

مع تقفقؼ  ،لقستطقع بعد صقل مؿارسة لؾتخريج ودراسة إساكقد ،اا طظقؿً إتؼاكً 

 .أن يطؿئـ إلك أهؾقتف يف هذا العؾؿ ،اهلل تعالك

                                           
  (.3ٕبل بؽر الحازمل ) ،طجالة الؿبتدي وفضالة الؿـتفل (0)
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 فِائد غنه امخخريز

 . سؼقؿفا مـ ـّةالّس  صحقح تؿققز :الػائدة العظؿك -0

 إذا الباب": فؼال طؾل بـ الؿديـل  ،طؾك هذه الػائدة اوقد كّبف العؾؿاء قديؿً 

 لؿ إذا الحديث":  معقـ بـ يحقك ويؼقل ،"همخط ـيتبقّ  لؿ صرقف تجؿع لؿ

 يروَ  لؿ إذا الحديث": فؼال  حاتؿ أبق وزاد ،"طؼؾـاه ما اوجفً  ثالثقـ مـ كروه

إحاديث يػسر بعضفا ": ليؼق واإلمام أحؿد  ،" طؼؾـاه ما اوجفً  ستقـ مـ

 ،ابعًض  بعضفا يػسر الؿتقن أن :أي ،ا كؿا يحؿؾ طؾك الؿتـوهذ. "ابعًض 

 .ابعًض  بعضفا يػسر إساكقد فؽذلؽ

 .طـفا ائد التل تؾل هذه الػائدة هل فرعوالػق

 .والتل ٓ ُيعؿؾ هبا ،معرفة إحاديث التل ُيعؿؾ هبا -2

والتل ٓ تستـبط مـفا  ،معرفة إحاديث التل ُتستـبط مـفا إحؽام -3

 .مإحؽا

-إذا كان مدلقلفا طؼدي-معرفة إحاديث التل يجب اطتؼاد ما جاء فقفا  -4

 .أو ٕهنا مقضقطة ،لضعػفا :فقفا وإحاديث التل ٓ يجقز اطتؼاد ما ،

 .وبؼاؤها إلك يقم الؼقامة ،حػظ السـّة -5
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 .ولؽـ هذه أصقلفا وأساسفا ،والػقائد غقرها كثقرة

 امٌقِل واألختار ًتذة غي أهىًث اإلشٌاد وامخرتج وي
 
ّ
 ،فنن مؿا ٓ شؽ فقف أن التثبُّت مـ كسبة الؼقل إلك قائؾف مطؾب شرطل

 :هق الذي ،اإلسـاد هق السـد أو والطريؼ إلثبات إخبار وإققال والققائع

ـص( ال أو) الؽالم ففق :الؿتـ أما ،الخرب تؾؼل هبا حصؾ التل الرواة سؾسؾة

 .الذي اكتفك إلقف السـد

ف اهلل بف هذه إمة طؾك سائر إمؿ ،ظفر أهؿقة اإلسـادومـ هـا ت  ،الذي شرَّ

 وجعؾف ،باإلسـاد إمة هذه اهلل أكرم وقد" :(الؼدير فقض) يف قال الؿـاوي 

 القاحد إن حتك ،ذلؽ طـ البحث شدة وألفؿفؿ ،العباد بقـ مـ خصقصقاهتا مـ

 .(1)"ديث مـ ثالثقـ وجًفا وأكثرالح يؽتب

 أمـاءُ  آدم اهلل خؾؼ مـذ إمؿ مـ أمة يف يؽـ لؿ" :الرازي  وقال أبق حاتؿ

 غقر كبقفؿ آثار يحػظقن أمة" :رواية ويف ،"إمة هذه يف إٓ الرسؾ آثار يحػظقن

 يصح؟ وٓ لف أصؾ ٓ حديًثا َرَوْوا ربؿا ،حاتؿ أبا يا :رجؾ لف فؼال ،"إمة هذه

                                           

 (.0/433) "فقض الؼدير" (0)
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لقتبقـ  :تفؿ ذلؽ لؾؿعرفةفرواي ،طؾؿاؤهؿ يعرفقن الصحقح مـ السؼقؿ" :فؼال

 .(1)"لؿـ بعدهؿ أهنؿ مقزوا أثار وحػظقها

 إمة لفذه فاضؾة َخصقصة أصؾف يف اإلسـاد أن اطؾؿ" :وقال الؼاسؿل 

مع  بل الـ بف يبؾغ الثؼة طـ الثؼة كؼؾ" :حزم ابـ قال ،إمؿ مـ لغقرها لقست

ع اإلرسال واإلطضال وأما م ،اهلل بف الؿسؾؿقـ دون سائر الؿؾؾ خّص  ،آتصال

 ،ولؽـ ٓ يؼربقن فقف مـ مقسك قرَبـا مـ محؿد  ،فققجد يف كثقر مـ القفقد

وإكؿا يبؾغقن  ،بؾ يؼػقن بحقث يؽقن بقـفؿ وبقـ مقسك أكثر مـ ثالثقـ طصًرا

وأما الـصارى فؾقس طـدهؿ مـ صػة هذا الـؼؾ إٓ " :قال ،"إلك شؿعقن وكحقه

 بالطريؼ الؿشتؿؾة طؾك كذاب أو مجفقل العقـ وأما الـؼؾ ،تحريؿ الطالق فؼط

وأما أققال الصحابة والتابعقـ فال يؿؽـ " :قال ،"فؽثقر يف كؼؾ القفقد والـصارى

 
ّ
وٓ يؿؽـ الـصارى أن  ،وٓ إلك تابع لف ،أصاًل  القفقد أن يبؾغقا إلك صاحب كبل

 .(2)"يصؾقا إلك أطؾك مـ شؿعقن وبقلص

إن اهلل أكرم هذه إمة وشرففا وفضؾفا " :وقال محؿد بـ حاتؿ بـ الؿظػر 

وإكؿا هل  ،إسـاد -قديؿفؿ وحديثفؿ-ولقس ٕحد مـ إمؿ كؾفا  ،باإلسـاد

ولقس طـدهؿ تؿققز بقـ ما كزل  ،وقد خؾطقا بؽتبفؿ أخبارهؿ ،صحػ يف أيديفؿ

                                           

(، وابـ طساكر يف 43-42: )ص "شرف أصحاب الحديث"أخرجف الخطقب البغدادي يف  (0)

 (.38/31) "تاريخ دمشؼ"

 (.71-2/69) "الػصؾ"ال ابـ حزم الؿذكقرة يف أققِ (، و210: ققاطد التحديث )ص (2)
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وتؿققز بقـ ما ألحؼقه بؽتبفؿ مـ  ،مـ التقراة واإلكجقؾ مؿا جاءهؿ بف أكبقاؤهؿ

 .ر التل أخذوا طـ غقر الثؼاتإخبا

الؿشفقر  ،الؿعروف يف زماكف إمة إكؿا تـص الحديث مـ الثؼة وهذه

ثؿ يبحثقن أشد البحث حتك  ،بالصدق وإماكة طـ مثؾف حتك تتـاهك أخبارهؿ

وإصقل مجالسة لؿـ فققف  ،وإضبط فإضبط ،يعرفقا إحػظ فإحػظ

حتك  :يث مـ طشريـ وجًفا وأكثرثؿ يؽتبقن الحد ،مؿـ كان أقؾ مجالسة

بقه مـ الغؾط والزلؾ ا ،يفذِّ ففذا مـ أطظؿ كعؿ اهلل  :ويضبطقا حروفف ويعدوه طد 

وكسللف التثبقت والتقفقؼ  ،شؽر هذه الـعؿة كستقزع اهلل ،تعالك طؾك هذه إمة

ب مـف ويزلػ لديف ؽـا بطاطتف ،لؿا يؼرِّ فؾقس أحد مـ أهؾ  ،إكف ولل حؿقد ،ويؿسِّ

 اهلل طبدوهذا طؾل بـ  ،وٓ ولده ،وٓ أخاه ،ديث يحابل يف الحديث أباهالح

بؾ  ،ٓ يروى طـف حرف يف تؼقية أبقف ،وهق إمام الحديث يف طصره ،الؿديـل

 .(1)"فالحؿد هلل طؾك ما وفؼـا :يروى طـف ضد ذلؽ

 سراج" مـ ومائة طشر الثاين آسؿ شرح ويف" :وقال طبدالحل الؽتاين 

 إمة هذه أكرم واهلل :كصف ما الؿعافري العربل بـ بؽر أبل لؾؼاضل "الؿريديـ

 والـصارى القفقد مسؾؽ تسؾؽقا أن فاحذروا ،غقرها أحًدا ُيعطِف لؿ ،باإلسـاد

مطرققـ لؾتفؿة  ،فتؽقكقا سالبقـ كعؿة اهلل طـ أكػسؽؿ :قر إسـادبغ فتحدثقا

                                           

 (.41: )ص "شرف أصحاب الحديث"أخرجف الخطقب يف  (0)
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 ،وغضب طؾقفؿ ومشرتكقـ مع ققم لعـفؿ اهلل ،وخافضقـ لؿـزلتؽؿ ،إلقؽؿ

 .ومـ كسخة طؾقفا خطف كؼؾت ،وراكبقـ لسـَّتفؿ

 سراج" وأورد أيًضا يف شرح آسؿ الحادي والعشريـ والؿائة مـ

اتصؾ بف مـ  ،اإلسالم بؼل بـ مخؾد لحافظ كرامة تضؿـت قصة "الؿريديـ

رحؾ مـ إشبقؾقة  -يعـل كػَسف-أما غرابة سـدها فرجؾ  :فؼال ،صريؼ أهؾ العراق

أخربه طـ رجؾ  ،حدثف طـ رجؾ مـ أهؾ تقـاطقرا ؿديـة السالم رجاًل فؾؼل ب

وما سقى  ،فالعؾؿ حدثـا وأخربكا ،وهذا مـ مػاخر هذه إمة ،كان بإكدلس

 .(1)"ذلؽ وسقاس الشقطان

 ،لحػظفؿ الســ :ـ مـ ذلؽ كقن أصحاب الحديث أمـاَء الرسقل فتبقَّ 

 .وتؿققزهؿ لفا

بـ  اهلل طبدقال  ،طريؼ إلك معرفة أحؽام الشريعةويف بقان أن إساكقد هل ال

 .(2)"ولقٓ اإلسـاد لؼال َمـ شاء ما شاء ،اإلسـاد مـ الديـ" :الؿبارك 

كؿثؾ الذي يرتؼل السطح  ،مثؾ الذي يطؾب أمَر ديـف بال إسـاد" :وقال أيًضا

 .(3)"بال سؾؿ

                                           

 (.0/81) "ففرس الػفارس" (0)

 (.0/05) "مؼدمة صحقحف"أخرجف مسؾؿ يف  (2)

 (.42: )ص "شرف أصحاب الحديث"أخرجف الخطقب يف  (3)
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 سالح فنذا لؿ يؽـ معف ،اإلسـاد سالح الؿممـ" :وقال سػقان الثقري 

 .(1)"فبلي شلء يؼاتؾ؟

ولؽـ اكظروا إلك  ،ٓ تـظروا إلك الحديث" :وقال يحقك بـ سعقد الؼطان 

 .(2)"وإٓ فال تغرتَّ بالحديث إذا لؿ يصح اإلسـاد فنن صح اإلسـاد :اإلسـاد

 :ومـ ُزَبد إققال يف ذلؽ ما قرره شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

 الدالة بالطرق إٓ وكذهبا صدقفا بقـ ؿقزي ٓ الؿـؼقٓت أن الؿعؾقم ومـ -أ

 .(3)الدطاوى سائر بؿـزلة الؿجرد الـؼؾ فدطقى وإٓ ،ذلؽ طؾك

 بف الذي الطريؼ بقان غقر مـ  الـبل طـ بـؼؾ يحتج أن يجقز وكقػ -ب

 .(4)!قالف؟  الـبل أن يثبت

 .(5)ثبقتف بعد إٓ يجقز ٓ بالحديث آحتجاج فنن -ج

طِ  مطالبة -د  .(6)معاكد إٓ يلباه ٓ الـؼؾ بصحة لالُؿدَّ

ًٓ بال احتج لؿـ يـبغل أكف - ه  .(1)ؿـؼقل أن يثبتف أو

                                           

 (.42: )ص "شرف أصحاب الحديث"أخرجف الخطقب يف  (0)

 (.2/012) "الجامع ٕخالق الراوي"أخرجف الخطقب يف  (2)

 (.4/45) "مـفاج السـة" (3)

 (.0/001) "مـفاج السـة" (4)

 (.4/444) "مـفاج السـة" (5)

 (.7/259) "مـفاج السـة" (6)
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 وأفاد أجاد ،وأحداث وقائع مـ والسقرة التاريخ كتب ويف معِرض ما يـؼؾ يف

 وقد" :بؼقلف مـفا الصحقح الؿققػ بقان يف  إلباين العالمة العصر محدث

 ٓ جزًءا صار ذلؽ أن ،والسقرة التاريخ كتب يف يروى ما كؾ أن بعضفؿ يظـ

ٌر  ،اإلسالمل ٓ يجقز إكؽار شلء مـف! وهذا جفؾ فاضح التاريخ مـ يتجزأ وتـؽُّ

الذي يتؿقز طـ تقاريخ إمؿ إخرى بلكف هق  ،بالغ لؾتاريخ اإلسالمل الرائع

وهل كػس  ،وحده الذي يؿؾِؽ القسقؾة العؾؿقة لتؿققز ما صح مـف مؿا لؿ يصح

الذي  ،أٓ وهق اإلسـاد ،ؾة التل يؿقز هبا الحديث الصحقح مـ الضعقػالقسق

ولذلؽ لؿا فؼدت  :لقٓ اإلسـاد لؼال مـ شاء ما شاء :قال فقف بعض السؾػ

وٓ  ،إمؿ إخرى هذه القسقؾة العظؿك امتأل تاريخفا بالسخافات والخرافات

اختؾط فقفا  ،ؿؼدسةففذه كتبفؿ التل يسؿقهنا بالؽتب ال ،كذهب بالؼراء بعقًدا

فال يستطقعقن تؿققز الصحقح مـ الضعقػ مؿا فقفا مـ الشرائع  ،ؾ بالـابؾبالحا

ففؿ ٓ  ،أبد الدهر وٓ معرفة شلء مـ تاريخ حقاهتؿ ،الؿـزلة طؾك أكبقائفؿ

ويف دياجقر الظالم يتقفقن! ففؾ يريد مـا أولئؽ  ،يزالقن يف ضاللفؿ يعؿفقن

 -ولق أكؽره العؾؿاء-إكف مـ التاريخ اإلسالمل  لالـاس أن كستسؾؿ لؽؾ ما يؼا

وأن كؽُػر هبذه الؿزية  ،ولق لؿ يرد لف ذكر إٓ يف كتب العجائز مـ الرجال والـساء

 التل هل مـ أطؾك وأغؾك ما تؿقز بف تاريخ اإلسالم؟!

=
     

___________________________________________________ 

 (.6/059) "مـفاج السـة" (0)
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وٓ يؿؽـف أن يؽقن صالب طؾؿ  ،وأكا أطتؼد أن بعضفؿ ٓ تخػك طؾقف الؿزية

سرتًا لجفؾف بؿا لؿ يصح  :ولؽـف يتجاهؾفا ويغض الـظر طـفا ،ابؾف طالًِؿا دوهن

ف  ،فقتظاهر بالَغقرة طؾك التاريخ اإلسالمل ،مـف ويبالغ يف اإلكؽار طؾك مـ ُيعرِّ

واهلل  ،وغؿًطا لؾـاس ،بطًرا لؾحؼ :الؿسؾؿقـ ببعض ما لؿ يصح مـف

 .(1)"الؿستعان

 :وAهؿقة اإلسـاد تعـي

ـك الحؽؿ طؾك الخرب بالَؼبقل أو  :معرفة أحقال الرجال وجقب حتك يتسَّ

 ،قد وقعت الرواية مؿـ يجب قبقل خربه" : للذا قال العالمة الؿعؾؿ :الرد

وهقفات أن يعرف ما هق مـ الحؼ  ،ومؿـ يجب التققػ فقف ،هومؿـ يجب ردّ 

 ،وما هق الباصؾ الذي ُيربَُّأ طـف اهلُل ورسقلف ،الذي بؾغف خاتؿ إكبقاء طـ ربف 

 .ٓ بؿعرفة أحقال الرواةإ

لغؾبة  :بؾ حاجتفا إلك معرفة أحقال رواهتا أشد ،وهؽذا الققائع التاريخقة

طؾك أن معرفة أحقال الرجال هل كػسفا مـ أهؿ فروع  ،التساهؾ يف كؼؾفا

بلن يخرب كؾ مـ  ،فالبد مـ بقاهنا ،وإذا كان ٓبد مـ معرفة أحقال الرواة ،التاريخ

                                           

 (.2260( تحت الحديث رقؿ )332-5/330) "الصحقحة" (0)
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وقد قامت إمة هبذا الػرض كؿا  ،لقعؾؿف الـاس :طَرف حال راٍو بحالف

 .(1)"يـبغل

فبعد هذا العرض يف بقان أهؿقة اإلسـاد يـبغل طؾك كؾ مسؾؿ التحري قبؾ أن 

ثؿ مـ بعد  ،ويشتد إمر إذا كان الؿـؼقُل طـ الرسقل  ،يـسب كالًما إلك أحد

ؽثقًرا ما ف :إذا كان فقؿا حدث بقـفؿ وخاصة ،ذلؽ الؿـؼقُل طـ الصحابة 

 ،أو أصحابف  كسؿع أو تـؼؾ إلقـا أحاديث وقصص ووقائع طـ الرسقل 

فنذا هل مردودة ٓ  ،فنذا طرضـاها طؾك أققال إئؿة مـ كؼاد الحديث وحػاضف

 .وٓ أصؾ لفا ،وٓ تصح ،تثبت

                                           

 (.07)ص/ "قتفطؾؿ الرجال وأهؿ" (0)
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 احػريف امخخريز مغث واصطالضا 

ًٓ " اَرَج خروًج َخ  :لغة :التخريج  -بالػتح- اًج ومخر، "كؼقض َدَخَؾ دخق

 :جرَ خْ والؿَ . بف َج رَ ف وَخ َج رَ ْخ وقد أَ  ،اجرَّ وج وَخ رُ ج وَخ ارِ ففق َخ  ،امصدر أيًض 

 .(1)ايخالػ بعضف بعًض  اج فالن طؿؾف إذا جعؾف ضروبً رَّ وَخ  ،مقضع الخروج

طزو إحاديث إلك مـ رواها مـ إئؿة يف  :ويف ا<طالح الؿعا<رين هو

 .(2)"الحسـ أو الضعػوبقان درجتفا مـ الصحة أو  ،كتبفؿ

هق الدٓلة طؾك مقضع الحديث يف ": وطرفف الدكتقر محؿقد الطحان فؼال

طـد الحاجة إلك  امع بقان درجتف صحة أو ضعػً جتف، مصادره إصؾقة التل أخر

 .(3)"ذلؽ

                                           
 الؿحقط.، ويـظر مادة )خرج( يف الؼامقس (2/249)لسان العرب ابـ مـظقر مادة )خرج(  (0)

الؿقسر يف طؾؿ تخريج  واكظر: (.20: ص)لؾغؿاري  ،حصقل التػريج بلصقل التخريج (2)

 .(2: ص)لؾدكتقر طبد الؼادر بـ مصطػك بـ طبد الرزاق الؿحؿدي  ،الحديث الـبقي

وحاشقة كتاب  (،5: ص)لعبد الؼادر الؿحؿدي  ،طؾؿ تخريج الحديث الـبقي الؿقسر يف (3)

وأصقل  (،353 :ص)لؾدكتقر محؿد أبق شفبة  ،القسقط يف طؾقم ومصطؾح الحديث

 (.01)لؾطحان  ،التخريج ودراسة إساكقد



 

 

( 41 ) 

 

 امشريف املصادر األصنًث وامفرغًث منطديد امٌتِي 

 :املصادر األصنًث -أ
 :ومـفا ،ل ـباكقد مـ الؿعؾؿ إلك الوهل الؽتب التل تروى بإس

 ،هـ(256) ت ،لإلمام محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري ،صحقح البخاري -0

 .ا( حديثً 2760وبدون تؽرار هل ) ،( مع التؽرار7563د أحاديثف )دوط

وطدد  ،هـ(260لإلمام مسؾؿ بـ حجاج الـقسابقري ت ) ،صحقح مسؾؿ -2

وبدون تؽرار هل  ،( مع التؽرار7563)أحاديثف كؿا يف صبعة دار الؽتاب العربل 

ومـ طجائب الؿصادفات استقاء طدد أحاديث الصحقحقـ مع  ،ا( حديثً 3133)

 التؽرار!

 ،هـ(275لإلمام سؾقؿان بـ إشعث السجستاين ت ) ،ســ أبل داود -3

 .(5274وطدد أحاديثف )

 ،هـ(279لإلمام محؿد بـ طقسك بـ َسقرة الرتمذي ت ) ،ســ الرتمذي -4

 .(3956طدد أحاديثف )و

وطدد  ،هـ(313لإلمام أحؿد بـ شعقب الـسائل ت ) ،ســ الـسائل -5

 .(5758أحاديثف )
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 ،هـ(273لإلمام محؿد بـ يزيد بـ ماجف الؼزويـل ت ) ،ســ ابـ ماجف -6

 .(4340وطدد أحاديثف )

والؽتب إربعة التل بعدهؿا  ،والؽتاب إول والثاين يسؿقان الصحقحقـ

ويضاف إلقفا مسـد أحؿد  ،وهذه كؾفا تسؿك الؽتب الستة ،ــ إربعتسؿك الس

د العزو إلك كتب التخريج يؼدم طزو الحديث إلك ـوط ،وتسؿك الؽتب السبعة

ا فقؿؽـ وإن كان التخريج مختصرً  ،الصحقحقـ طؾك غقرهؿا مـ الســ إربع

ا فقذكر وأما إن كان التخريج متقسطً  ،آكتػاء بتخريج الحديث مـ الصحقحقـ

وأما إن كان  ،ـ إربع ومسـد أحؿدـتخريج الحديث مـ الصحقحقـ والس

 ًٓ وبعضفؿ قد يتقسع  ،إصؾقة ه فقذكر الحديث مـ جؿقع مصادرالتخريج مطق

يف التخريج ويذكر الحديث مـ جؿقع الؿصادر التل يؼػ طؾقفا حتك مـ 

 .ولؽؾ مؼام مؼال ،إجزاء الحديثقة

وطدد أحاديثف  ،هـ(240بؾ الشقباين ت )ـأحؿد بـ ح إلمامل ،مسـد أحؿد -7

(27647). 

وطدد  ،هـ(079لإلمام مالؽ بـ أكس إصبحل الؿدين ت ) ،مقصل مالؽ -8

 .(0942أحاديثف كؿا يف صبعة خؾقؾ شقحا )

 ،هـ(255الرحؿـ الدارمل ت ) طبد بـ اهلل طبد لإلمام ،ســ الدارمل -9

 .(3546وطدد أحاديثف )
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 .ؿك الؽتب التسعةوهذه كؾفا تس

 لإلمام محؿد بـ إسحاق بـ خزيؿة الـقسابقري ت ،صحقح ابـ خزيؿة -01

وباققف  ،(3179ع مـف بتحؼقؼ ماهر الػحؾ )قوطدد أحاديث الؿطب ،هـ(300)

 .مػؼقد

وطدد  ،هـ(354) ت البستل حبان بـ محؿد لإلمام ،حبان ابـ صحقح –00

ترتقب  ،ب صحقح ابـ حبان( كؿا يف كتب اإلحسان يف تؼري7490أحاديثف )

 .طالء الديـ بـ بؾبان

 ت الدارقطـل البغدادي طؿر بـ طؾل لإلمام ،الدارقطـل ســ –02

 .(4836وطدد أحاديثف ) ،هـ(385)

 ،الـقسابقري اهلل طبد لإلمام محؿد بـ ،الؿستدرك طؾك الصحقحقـ -03

 .(8813وطدد أحاديثف ) ،هـ(415الؿشفقر بالحاكؿ ت )

وقد تعؼبف  ،ؿ فقف الؽثقر مـ إحاديث الضعقػة والؿعؾقلةومستدرك الحاك

وهق  ،يف كثقر مـفا يف كتابف تخؾقص الؿستدرك هـ(748) الحافظ الذهبل ت

وقد  ،وقد يصرح الذهبل بؿقافؼتف طؾك التصحقح ،مطبقع يف حاشقة الؿستدرك

يف الؿستدرك " :قال الذهبل  ،يخالػف وقد يسؽت فال يقافؼف وٓ ،يخالػف

ولعؾ مجؿقع ذلؽ  ،وشلء كثقر طؾك شرط أحدهؿا ،ء كثقر طؾك شرصفؿاشل

يف كثقر مـ ذلؽ أحاديث يف الظاهر طؾك شرط  فننّ  ،ثؾث الؽتاب بؾ أقؾ
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وقطعة مـ الؽتاب إسـادها  ،ويف الباصـ لفا طؾؾ خػقة ممثرة ،أحدهؿا أو كؾقفؿا

ويف  ،ب مـاكقر وطجائباوباقل الؽت ،وذلؽ كحق ربعف ،صالح وحسـ وجقد

كـت قد أفردت مـفا  ،غضقن ذلؽ أحاديث كحق الؿائة يشفد الؼؾب ببطالهنا

 .(1)"ا وتحريرً ويعقز طؿاًل  ،وبؽؾ حال ففق كتاب مػقد قد اختصرتف ،اجزءً 

                                           
 .07/067سقر أطالم الـبالء، لؾذهبل  (0)
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 وراضل حخريز امطديد

 :لتخريج الحديث خؿس مراحؾ

 .معرفة مظان الحديث مـ كتب السـة إصؾقة -0

 .جؿع صرق الحديث الؿختؾػة -2

 .تحديد مقضع التػرد يف اإلسـاد -3

 .ترجؿة رجال اإلسـاد -4

 .الحؽؿ طؾك الحديث -5

 :تقضقح هذه الؿراحؾ

 :وػرفث وظان امطديد -1
 ،معرفة مؽان وجقد الحديث يف الؽتب إصؾقة مـ كتب السـة الؿعتؿدة :أي

قال  ،ولؾؿصـػقـ يف الحديث صرق متـقطة يف إخراج إحاديث وترتقبفا

مـ العؾؿاء مـ يختار تصـقػ الســ " :هـ(463غدادي ت )الخطقب الب
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ومـفؿ مـ يختار تخريجفا طؾك  ،وتخريجفا طؾك إحؽام وصريؼة الػؼف

 .(1)"وضؿ أحاديث كؾ واحد مـ الصحابة بعضفا إلك بعض ،الؿسـد

 :ومعرفة مظان الحديث تؽقن بعدة صرق متـقطة

 .إما طـ صريؼ البحث طـ صرف الحديث وهق أولف. 0

 .أو طـ صريؼ البحث طـ لػظة بارزة يف الؿتـ. 2

 .أو طـ صريؼ البحث يف الباب الؿـاسب لؿتـ الحديث. 3

 .أو طـ صريؼ البحث يف أحاديث الصحابل الراوي لؾحديث. 4

حقث  ،ومـ الؽتب الؿصـػة لتسفقؾ البحث طـ صريؼ معرفة صرف الحديث

مقضع الحديث  رتبت فقفا إحاديث طؾك حروف الؿعجؿ لقسفؾ الؽشػ طـ

 :لؿـ يعرف أولف

لؾحافظ جالل الديـ السققصل  ،الؿسؿك بالجامع الؽبقر ،جؿع الجقامع. 0

وطدد أحاديثف  ،اوهق مطبقع يف خؿسة وطشريـ مجؾدً  ،هـ(900) ت

(34221). 

 .االجامع الصغقر لؾسققصل أيًض . 2
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 ،هؿا لأللباينكالو ،وضعقػ الجامع الصغقر ،صحقح الجامع الصغقر. 3

ا مـ أحسـ الؽتب وأسفؾفا لؿعرفة تخريج الحديث ومعرفة حؽؿ إلباين وهؿ

 ،ـ لؾصحقحيمجؾد ،مجؾدات فؼط ةمطبقع يف ثالث مع صغر حجؿف ،طؾقف

 ،(8212ومجؿقع أحاديث صحقح الجامع الصغقر ) ،ومجؾد لؾضعقػ

 .(6452ومجؿقع أحاديث ضعقػ الجامع الصغقر )

فر مـ إحاديث طؾك ألسـة طؿا اشت ،كشػ الخػاء ومزيؾ اإللباس. 4

وطدد  ،وهق مطبقع يف مجؾديـ ،هـ(0062لؾعجؾقين الدمشؼل ت ) ،الـاس

 .(3280أحاديثف )

وهل مقسقطة  ،لؿحؿد السعقد بسققين زغؾقل ،مقسقطة أصراف الحديث. 5

 ،ا مـ كتب الحديثكتابً  (051)لـأصراف الحديث تشؿؾ ففرس  ،اجد   ةكبقر

 ،مجؾدات ةولفا ذيؾ يف أربع ،احد طشر مجؾدً وهذه الؿقسقطة مطبقطة يف أ

ثالثؿائة ألػ حديث وأثر  :أي ،(299870وطدد إحاديث وأثار فقفا )

 .تؼريًبا

ويحسـ بالباحث أن يستػقد مـ ففارس إحاديث الؿؾحؼة بتحؼقؼات كتب 

 .فنهنا مرتبة طؾك حروف الؿعجؿ بذكر أول لػظة يف الحديث ،الحديث

 :لتسفقؾ البحث طـ صريؼ لػظة بارزة يف الؿتـومـ الؽتب الؿصـػة 

 .لؿجؿقطة مـ الؿستشرققـ ،)الؿعجؿ الؿػفرس ٕلػاظ الحديث( :كتاب
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 ،وســ الدارمل ،والؿقصل ،وهذا الؽتاب مختص بالؽتب التسعة )الستة

ا طـد الؿتلخريـ قبؾ وجقد ا جد  وقد كان هذا الؽتاب مػقدً  ،ومسـد أحؿد(

أما بعد وجقد الحقاسقب والؿقسقطات الؿؽتبقة  ،الحقاسقب )الؽؿبققترات(

وصارت أسفؾ وسقؾة لؾبحث طـ الحديث  ،هجر الـاس هذا الؽتابفؼد 

الؿؽتبة  :ومـ أشفرها وأكػعفا ،الحاسقب باستخدام الؿقسقطات الؿؽتبقة

أو يختار  ،فقحدد الباحث الؽتاب الذي يريد أن يبحث طـ الحديث فقف ،الشامؾة

 ،ؿ يؽتب يف خاكة البحث كؾؿة بارزة مـ الحديثث ،جؿقع كتب الحديث

 .وبضغطة زر تظفر تؾؽ الؽؾؿة مـ جؿقع الؽتب الؿحددة لؾبحث فقفا

 :ومـ الؽتب الؿصـػة لتسفقؾ البحث طـ صريؼ مقضقع الحديث

وقد كؼؾف  ،ؽ(ـفـس نلؾؿستشرق الدكتقر )أركد جا ،مػتاح كـقز السـة :كتاب

 .الباقل دطب إلك العربقة إستاذ محؿد فماد

وهق كتاب مرتب طؾك إبقاب يدلؽ طؾك مقضع وجقد الحديث يف الؽتب 

وكتاب  ،وسقرة ابـ هشام ،ومسـد زيد بـ طؾل ،التسعة مع مسـد الطقالسل

وقد هجر أكثر الباحثقـ  ،وكتاب الطبؼات الؽبقر ٓبـ سعد ،الؿغازي لؾقاقدي

 .الؿؽتبقة ا بعد ضفقر الحقاسقب ووجقد الؿقسقطاتهذا الؽتاب أيًض 

ٓبـ إثقر ، جامع إصقل مـ أحاديث الرسقل  :ومؿا يـػع يف هذا الباب

 .هـ(616ت )



 

 

( 48 ) 

 .هـ(817لؾحافظ الفقثؿل ت ) ،مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد :وكتاب

لؿحؿد الؿغربل  ،جؿع الػقائد مـ جامع إصقل ومجؿع الزوائد :وكتاب

 .هـ(0194الؿالؽل ت )

 .هـ(656لإلمام الؿـذري ت ) ،بالرتغقب والرتهق :وكتاب

وهق مػقد وإن كان  ،هـ(676لإلمام الـقوي ت ) ،ورياض الصالحقـ

 .امختصرً 

لإلمام محؿد بـ طؾل  ،والػقائد الؿجؿقطة يف إحاديث الؿقضقطة

 .هـ(0251الشقكاين ت )

وإذا كان الؿقضقع يف إحؽام فقؿؽـ الرجقع إلك الؽتب الجامعة ٕحاديث 

وبؾقغ  ،هـ(652لؾؿجد بـ تقؿقة ت ) ،ـتؼك يف أحاديث إحؽامكالؿ :إحؽام

 .هـ(852ٓبـ حجر العسؼالين ت ) ،الؿرام

ومـ الؽتب الؿصـػة لؾبحث طـ الحديث طـ صريؼ البحث يف أحاديث 

 :الصحابل

 ،هـ(742لإلمام الحافظ الؿزي ت ) ،تحػة األشراف بؿعرفة األصراف :كتاب

طـ إحاديث طـد صريؼ البحث يف أحاديث  ا لؾبحثوهق مـ أطظؿ الؽتب كػعً 

وهق  ،(09626)وطدد أحاديثف  ،اوهق مطبقع يف ثالثة طشر مجؾدً  ،الصحابل

 .يذكر صرف الحديث ويبقـ مـ أخرجف مع ذكر إساكقد
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وبعض مصـػات  وقد اشتؿؾ كتاب تحػة إشراف طؾك الؽتب الستة

إذ رتب  ،لصحابةورتب الؿزي كتابف طؾك حسب أسؿاء ا ،أصحاهبا إخرى

ثؿ رتب أحاديث كؾ صحابل طؾك وفؼ  ،أسؿاء الصحابة طؾك حروف الؿعجؿ

ثؿ رتب أحاديث كؾ تابعل طـ ذلؽ الصحابل  ،أسؿاء الرواة طـف مـ التابعقـ

ف بالعؾؾ أكف يذكر ئومـ دقة الؿزي واطتـا. وهؽذا ،طؾك وفؼ أسؿاء مـ روى طـف

فجؿع إلك  ،غؾط يف الؿتـ أو اسؿ رجؾويـبف طؾك وققع ال ،ااختالف الرواة كثقرً 

 .(1) وتراجؿإصراف طؾاًل 

إن " :قال ابـ حجر العسؼالين يف مؼدمة كتابف الـؽت الظراف طؾك إصراف

مـ الؽتب الجؾقؾة الؿصـػة يف طؾقم الحديث كتاب تحػة إشراف بؿعرفة 

 يقسػ بـ الزكل تللقػ شقخ شققخـا الحافظ أبل الحجاج ،إصراف

وتـافس  ،اوغربً  اوقد حصؾ آكتػاع بف شرقً  ،بـ يقسػ الؿزي حؿـالر طبد

 ."اوقربً  االعؾؿاء يف تحصقؾف بعدً 

. والؿعجؿ الؽبقر لؾطرباين ،كؿسـد أحؿد :والؿعاجؿكتب الؿساكقد  ضؿيو

ا يؿؽـ آستػادة مـ ففارس الؽتب التل يذكر فقفا اسؿ الصحابل الراوي وأيًض 

 .لؾحديث

                                           
 (.24الؿقسر يف طؾؿ تخريج الحديث الـبقي، لعبد الؼادر الؿحؿدي )ص:  (0)



 

 

( 51 ) 

 :شراف ةىػرفث األطرافاألامخػريف ةكخاب حطفث 
 .تحػة إشراف بؿعرفة إصراف :اسؿف الؽامؾ هق

قتف: » :قال الؿزي، كص طؾك ذلؽ مملػف  بؿعرفة إشراف  تحػة وسؿَّ

 .«إصراف

 .أصؾؼف طؾقف الذهبل وغقره. كتاب إصراف :اويطؾؼ طؾقف اختصارً 

تذكرة ;. «جزًءا وثؿاكقـ بضعة يف "إصراف "وطؿؾ كتاب »: قال الذهبل

 .(4/094) لؾذهبل >الحػاظ = صبؼات الحػاظ

 :مقضقطف وطدد أحاديثف

 ،جؿع أصراف الؽتب الستة مع كتاب الؿراسقؾ ٕبل داود :مقضقطف

 .وطؿؾ الققم والؾقؾة لؾـسائل ،وشؿائؾ الرتمذي

 اهلل شاء إن الؽتاب هذا يف أجؿع أن طؾك طزمت فنين: بعد أما»: قال الؿزي

وطؾقفا مدار طامة  ،أهؾ اإلسالم طؿدة هل التل الستة تبالؽ أصراف تعالك

 وهل: ،إحؽام

 صحقح محؿد بـ إسؿاطقؾ البخاري.

 وصحقح مسؾؿ بـ الحجاج الـقسابقري.

 وســ أبل داود السجستاين.

 وجامع أبل طقسك الرتمذي.
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 ـ الـسائل.الرحؿ وســ أبل طبد

 بـ ماجف الؼزويـل. اهلل طبدوســ أبل 

 ها مـ:وما يجري مجرا

 مؼدمة كتاب مسؾؿ.

 وكتاب الؿراسقؾ ٕبل داود.

 لف. "الجامع"وكتاب العؾؾ لؾرتمذي، وهق الذي يف آخر كتاب 

 .لف الشؿائؾ وكتاب

 وكتاب طؿؾ الققم والؾقؾة لؾـسائل.

 .ا( حديثً 09626وطدد أحاديثف )

 الفدف من الؽتاب

 ،ف معفاهق جؿع أحاديث الؽتب الستة وما ألحؼ :الفدف مـ هذا الؽتاب

مع بقان أساكقد  ،والدٓلة طؾك أماكـ وجقدها يف الؽتب التل خرجتفا بلساكقدها

وما يتبع ذلؽ مـ الػقائد  ،كؾ حديث مـ الؽتب الؿذكقرة يف مقضع واحد

 .الحديثقة
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 مدة تللقػه

 ست سـة طاشقراء يقم فقف الشروع وكان»: الؽتابقال الؿزي يف مؼدمة 

تقـ وطشريـ اثـ سـة أخر ربقع مـ ثالثال يف وستؿائة، وُختؿ وتسعقـ

 .«وسبعؿائة

 <حة كسبة الؽتاب لؾؿملف

 :لؼد ثبتت كسبة هذا الؽتاب لؿملػف بعدة أمقر

 ا.إثباتف لف يف كتب الرتاجؿ كؿا مر سابؼً  :مـفا

 .ما سقليت مـ ثـائفؿ طؾك هذا الؽتاب :ومـفا

لؾؽتاب بخط  الفادي طبد فؼد تؿؾؽ ابـ ،القققف طؾقف بخط مملػف :ومـفا

[ إشراف وتحػة ،الؽؿال هتذيب: أي] الؽتابقـ مؾؽت وقد»: فؼد قال ،مملػف

 بخط الؽتاب مـ قسؿ طؾك معروف طقاد بشار ووقػ، «هلل والحؿد بخطف

 .الؽتاب تحؼقؼ يف طؾقفا فاطتؿد مملػف

 ثـا? العؾؿا? عؾى الؽتاب

 مشؽالت  ـالؽتابق وأوضح يف هذيـ»: ( ه744 -715قال ابـ طبد الفادي )

 .«هلل والحؿد بخطف الؽتابقـ مؾؽت وقد إلقفا،  يسبؼ  لؿ 
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 إصراف لؿعرفة إشراف تحػة وأما»: هـ(807 -729) باديآالػقروز قال

 يشفد ،الغدير مػعؿ ،الـظقر معدوم كتاب فنكف الديـ جؿال الشقخ الؽبقر لؾحافظ

 .«بتقر  وحػظ  كثقر اصالع طؾك لؿملػف

 طؾك فائدتف، وطادت كثرت كتاب»: هـ(826 -762) العراقل ابـ وقال

 .«رفع طـفؿ كد جؿع، وأي لفؿ طؾؿ طائدتف، فلي العؾؿ أهؾ سائر

 طقال بعده مـ الؿحدثقـ أن الؿعؾقم ومـ»: هـ(852 -773حجر )قال ابـ 

 .«الؽتابقـ هذيـ طؾك

 العؾؿاء  وتـافس  ا،وغربً  اشرقً  الؽتاب هبذا آكتػاع حصؾ قد»ا: وقال أيًض 

 .«اا وقربً تحصقؾف بعدً   يف 

يف مؼدمة تحؼقؼف لتحػة  هـ(0406 -0309شرف الديـ ) الصؿد طبدوقال 

 ،الخاصر لف ويـشرح ،الطبع يؼبؾف ،بديع طؾؿل مـظؿ كسؼ طؾك جاء»: إشراف

ًٓ تام  . وهذا هق الساإلفادة وكؿال ،التـاول سفقلة مع ا ر يف قبقل هذا الؽتاب قبق

 .«طـد الخاص والعام

 وكتاب[ الؿفرة إتحاف: أي] هذا كتابف حقى ومـ»: وقال زهقر الـاصر

 سبعة تجؿع كبقرة إسـادية مقسقطة قىح فؼد الؿزي لؾحافظ «إشراف تحػة»

 الدقة مـ أساس طؾك بـقت، مؾحؼاهتا مع الؿشرفة السـة كتب مـ امصدرً  طشر
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بحقث يـدر  ،والتابعقـ وأتباطفؿ  الصحابة مـ اإلسـادي الرتتقب يف العؾؿقة

 .«أن يشذ طـفا حديث استدل بف مجتفد أو محدث أو فؼقف

شةةراف ةىػرفةةث األطةةراف منطةةاف  كًفًةةث امتطةةد يف حطفةةث األ
  املزي

 :البحث يف تحػة األشراف

وترتقبفا طؾك الحروف ، "لؾحافظ الؿزي"ا طدد الؿجؾدات ثالثة طشر مجؾدً 

وتحت هذا  ،تراجؿ الرواةففرس  :طـقاكف لؽؾ مجؾد ففرس يف مؼدمتف ،الفجائقة

ويذكر طؾك يؿقـ  ،العـقان يذكر الصحابة طؾك الحروف الفجائقة بالخطقط

رووه  ـثؿ يرتب التابعقـ الذي، حاديثفأوطؾك يساره طدد  ،الباحث رقؿ صػحتف

رقام أو ،تباع التابعقـ كذلؽ والرمز ثالث كجؿاتأثؿ ، طـ هذا بـجؿتقـ

 .الصحابلحاديثفؿ مثؾؿا تؼدم أصػحاهتؿ وطدد 

، سؿاء الرجال مـ الصحابةألك كصػ الؿجؾد التاسع إول مـ الؿجؾد إ

بقف ألك إومـ كسب  كلك كصػ الحادي طشر الؽـإومـ كصػ الؿجؾد التاسع 

لك إومـ كصػ الحادي طشر ، والؿبفؿقن وترتقبفؿ طؾك حسب مـ روى طـفؿ

 .الؿبفؿاتسؿاء والؽـك وهناية الثالث طشر الـساء وما يتعؾؼ هبـ مـ إ

 :شروط البحث عن حديث ما يف التحػة

 .و يف واحد مـفاأمفات ن يؽقن الحديث يف إأ( 0



 

 

 (55 ) 

 .( أن يقجد اسؿ الصحابل2

ٓ يف إوهذا ٓ يؽقن  ،( أن يقجد التابعل وتابع التابعل وتابع تابع التابعل3

 .الؿؽثريـ

 :وهؿ كؿا قال الـاضؿ

ــــــــة إ ــــــــرون يف رواي ــــــــرالؿؽث  ث

 

 ابـــــــ طؿــــــر بــــــق هريــــــرة يؾقــــــفأ 

ــــــــس والحــــــــرب كالخــــــــدريأو   ك

 

 بوجـــــــــــا 
ّ
  ر وزوجـــــــــــة الـبـــــــــــل

ذا تقفرت هذه الشروط أخذت اسؿ الصحابل وبحثت لف يف الؿجؾد الذي أ 

فنذا وجدتف يف الػفرس بالخط الؽبقر ، ذكر فقف طؾك حسب ترتقب الحروف

ا كظرت يف التابعل بالخط الصغقر فنذا كان مؽثرً  ،حاديثكظرت كؿ طدد إ

لك إا اكتؼؾت فنذا كان مؽثرً ، حاديثفأفنذا وجدتف كظرت كؿ طدد ، حدةبـجؿة وا

ذا أحاديثف، فنفنذا وجدتف كظرت كؿ طدد ، تابع التابعل بـجؿتقـ وبالخط الصغقر

فنذا بحثت هبذه الطريؼة ، لك تابع تابع التابعل بثالث كجؿاتإا التػت كان مؽثرً 

لؽ يبحث طـ الحديث مـ فعـد ذ ،يشقر لؽ إلك بطـ الؿجؾد بقاسطة الصػحة

خرجف تحت أفنذا وجدتف رمز إلك مـ ، هذه الصػحة الؿشار إلقفا يف الػفرس

ويف أي مؽان ،  مـ الؿخرج الذي أخرجفثؿ يػصؾ يف التخريج فقذكر كال   ،رقؿف

 –هذا لؾؿزي- (كتاب الزكاة، مثؾ كتاب الصالة)أخرجف 
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يث يف كػس الباب لك رقؿ الباب يف الؽتاب الذي ذكر يف الحدإثؿ يشقر 

 .الؿذكقر

و أ( مـ كتاب الصالة 311( أو )251باب ) :إذا قال الؿرتب لؾصحابة

كثر مـ كتاب وهل يف أوهذا لؾؿرتب مـ الؽتب التل جزئت  ،و غقرهاأالطفارة 

 ئةاو مأ اأرقام أبقاب الؽتاب الذي ذكر خؿسقـ بابً  وجدت، مقضقع واحد

 ،لك الرقؿ الؿطؾقبإؼدم حتك تصؾ لك ما تإضػت أبقاب الؽتاب الذي بعده أ

 .بل داوودأمفات ما طدا ســ وهذه اإلضافات يف جؿقع إ

 كتب كصػلك طدة إكؿا تحصؾ هذه اإلضافات طـدما يجزأ الؽتاب إ :وقؾـا

 ،وهذه كؾفا تابعة لؽتاب الصالة، لخإ... الؿسجد -قامةاإل -ذانكتاب إ

 .وهؽذا فؼس

 شراف(ػة األمفات التي تختص بفا تح)صبعات األ

برتققؿ وتصحقح محؿد  (بقٓق -صبعة سؾػقة)فتح الباري  :البخاري :األول

 .اثالثة طشر مجؾدً  وهل ،الباقل طبدفماد 

ترققؿ  ،مجؾدات والخامس ففرس ةأربع)لك الؿتـ إيشقر  ،مسؾؿ الثاين:

 .حقاء الرتاثإصبعة دار  -الباقل طبدلؿحؼؼ محؿد فماد اوتصحقح 

 ،كصػ الخامس ففرس ،مجؾدات ةخؿس)الؿتـ  ،اودســ أبل د الثالث:

 .معالؿ الســ الخطابل، طادل السقد، طزت طبده دطاس :بتعؾقؼ
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وصبعة  -حؿد محؿد شاكرأتحؼقؼ  ،مجؾدات ةخؿس) ســ الرتمذي الرابع:

 .(الباقل طبد محؿد فماد

 الػتاح طبد ترققؿ ،جزاءأثؿاكقة  ،مجؾدات ةأربع)الؿتـ  ،الـسائل الخامس:

 .والتاسع ففرس لف( ،غدةبل أ

 .الباقل طبد بتحؼقؼ وترققؿ محؿد فماد ،مجؾدان ،فابـ ماج السادس:

 فِائد امتطد وي حطفث اًلشراف ةىػرفث األطراف
 معرفة صرق الحديث طـد أصحاب الستة هؾ هق غريب طزيز أو مشفقر  :األولى

 :ؾمث، ةمعرفة رجال آسـاد يف كؾ حديث ومعرفة الؿبفؿ مـ الروا :الثاكقة

 .وبؼقة إسؿاء الؿتشاهبة، ناالحؿادمثؾف: و، م الثقريأهق ابـ طققـة أسػقان 

 .غالط الؿطبعقة أو الؼؾؿقة يف أساكقد وأحاديث الؽتب الستةتصحقح إ :الثالثة

ومقضع ، خرج الحديث مـ أصحاب الؽتب الؿشفقرةأمعرفة مـ  :الرابعة

 .تخريجف مـفؿ

 :تـبقه

 .شرافهق مثؾ تحػة إ: لصراف العشرةتحاف الؿفرة بإلكتاب 
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 ظ امطديد امٌتِيامفامتطد يف املػشه املفُرس أل
ؾبحث فقف لو ،مجؾدات مرتبة طؾك الحروف الفجائقة ةطدد الؿجؾدات سبع

 :شروط

حؿد أمام ومسـد اإل، مفات الستإ)ن يؽقن الحديث يف الؽتب التسعة أ -0

- الدرامل ســ، -ط- أكس بـ مالؽ لإلمام والؿقصل، -حؿ-بـ حـبؾ 

 .أو يف واحد مـفا (-دي

 .و كؾؿة مـفأن يقجد متـ الحديث ولق قطعة أ -2

 :كقػقة البحث فقه

 ،قؾقاًل  يؽقن استعؿالفان كل ،ن تلخذ مـ متـ الحديث كؾؿة غريبة أو طزيزةأ

وإن كاكت غقر ، صؾفاأن كاكت هذه الؽؾؿة بالػعؾ الؿاضل بحثت طؾك إثؿ 

هذه  طـويؽقن البحث  ،طـفاؿاضل ثؿ تبحث الػعؾ ال تستخرج مـفافالؿاضل 

بحثت  الؽؾؿةن وجدت نف ،فعال الؿاضقة طؾك رؤوس صػحات الؿعجؿإ

 .حديثؽ الذي استخرجت مـف هذه الؽؾؿة طـتحت هذا العـقان 

 ترتقب مصادر الحديث

ؼقم برتتقب هذه تؼقم باستخراج الحديث مـ مصادره يـبغل أن تبعد أن 

 .ؼدم ما حؼف التلخقر أو العؽستحتك ٓ  ،اا طؾؿق  الؿصادر ترتقبً 
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وكـزلفؿ الؿـزلة التل  ،إن مـ حؼ أهؾ العؾؿ طؾقـا أن كعرف لفؿ أقدارهؿ

 .يستحؼقهنا

 :ولترتقب الؿصادر الحديثقة صريؼتان

 :الطريؼة إولك

فنذا كان الحديث قد أخرجف كؾ  ،ترتقب هذه الؿصادر حسب التؼدم الزمـل

فنكـا  :ؿد ومالؽ وأصحاب الســ إربعة )هؽذا غقر مرتبة(مـ البخاري وأح

 :برتتقب الؿصادر طؾك الـحق التاللكؼقم 

.. .والبخاري يف الصحقح ،وأحؿد يف الســ ،أخرجف مالؽ يف الؿقصل :فـؼقل

 .لخإ

ا مرتبة بحسب أما الؽتب إخرى إن وجد الحديث فقفا فـؼقم بنيرادها أيًض 

 ،وابـ أبل شقبة يف مصـػف ،يف مصـػف الرزاق طبد جفأخر :فـؼقل مثاًل  ،التؼدم

 .إلخ.. .والبقفؼل يف ســف

 :الطريؼة الثاكقة

ا فنذا كان الحديث مقجقدً  ،التؼديؿ حسب الصحة والؿؽاكة العؾؿقة لؾؽتاب

وغقر ذلؽ مـ الؽتب  ،ومسـد أحؿد ،والســ إربعة ،والصحقحقـ ،يف الؿقصل

وأكثر  ،الؽتب حسب الشفرة والؿؽاكة العؾؿقة فنكـا كؼقم برتتقب هذه ،الحديثقة

ما يظفر هذا تؼديؿ الؽتب الستة طؾك غقرها مـ الؽتب سقاء طؾك الطريؼة 
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ثؿ  ،ثؿ بؿسؾؿ ،وطؾقف فنكـا كبدأ بالبخاري ،إولك أم طؾك الطريؼة الثاكقة

ال فوهذه الؽتب الثالثة إخقرة بليفا بدأكا  ،ثؿ بالـسائل ،ثؿ بلبل داود ،بالرتمذي

ثؿ كردف بنيراد ما تبؼك مـ الؽتب التل أخرجت الحديث  ،فثؿ ابـ ماج ،يضركا

 الؿجؿقطة الؿاضقة طؾك فـقرد مثاًل  ،حسب شفرة الؽتاب أو صحة أحاديثف

 :الـحق التالل

 .أخرجف البخاري/ ومسؾؿ/ وأبق داود/ والرتمذي/ والـسائل / وأحؿد

ؿشتفر الشائع الرتتقب طؾك وإن كان ال ،وإمر واسع بقـ هاتقـ الطريؼتقـ

أن  ،إلك جاكب مراطاة التؼدم، العؿؾ بتؾؽ الطريؼة حيرجِّ ومؿا  ،الطريؼة إولك

فال يستحسـ  ،الؿتلخر قد يؽقن أخرج الحديث مـ صريؼ الؿتؼدم وبنسـاده

ـ سبؼف  .أو أخرجف بنسـاده ،والحالة هذه أن يبدأ بف وهق إكؿا أخذ الحديث طؿَّ

طـ  ،طـ ابـ طؿر ، أخرجف مالؽ يف الؿقصل طـ كافعاًل كلن يؽقن الحديث مث

طـ  ،طـ مالؽ ،بـ يقسػ اهلل طبد وأخرجف البخاري يف صحقحف طـ ، الـبل

ٕن الحديث إكؿا  :فإولك تؼديؿ مالؽ هـا ،طـ الـبل  ،طـ ابـ طؿر ،كافع

أخرجف مالؽ يف  :ويؼال يف هذه الحالة ،وصؾ البخاري بسببف أو طـ صريؼف

 .إلخ.. .ومـ صريؼف البخاري ،لالؿقص

أما إذا أردكا أن كقرد لؾؿصـػ القاحد طدًدا مـ الؽتب فـرتبفا مبتدئقـ 

فنذا كان الحديث قد أخرجف البخاري وأبق داود يف  ،بإشفر مـفا أو إصح
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ويف  ،ويف إدب الؿػرد ،أخرجف البخاري يف صحقحف :فـؼقل ،طدد مـ كتبفؿا

 .وهؽذا.. ويف الؿراسقؾ ،ويف الؼدر ،لســوأبق داود يف ا ،التاريخ

 :مراعاة لػظ الحديث وسـده يف الترتقب

وذلؽ إذا ما اشرتكت هذه الؽتب يف إخراج  ،هذا الرتتقب لؾؿصادر بقجف طام

 :أما طـد آختالف فقراطك يف إيرادها ما يؾل، ومتـًاالحديث بعقـف سـًدا 

الحديث الذي كريد أن  مع كبدأ بالؽتاب الذي يتطابؼ مخرجف ومتـف Aوًل:

ًٓ  ،فنذا كان الحديث الؿراد تخريجف طـ أكس مثاًل بؾػظ معقـ ،كخرجف  فـبدأ أو

فنن كان قد أخرجف طدد مـ  ،بالؽتاب الذي أخرج هذا الؾػظ بعقـف طـ أكس 

وكشقر إلك مقضقع التؼائفؿ يف  ،الؿصـػقـ فـؼقم برتتقبفؿ طؾك الـحق السابؼ

 :فـؼقل مثاًل  ،ويف لػظ الحديث ،السـد

كؾفؿ مـ صريؼ  ،والطرباين ،والدارمل ،وأبق داود ،ومسؾؿ ،أخرجف البخاري

فنن كان الؿخرجقن يؾتؼقن يف السـد قبؾ ثابت براو أو  ،طـ أكس بف ،ثابت

 :أي ،حدثـا إوزاطل بف ،أخرجقه مـ صريؼ القلقد بـ مسؾؿ :فـؼقل ،راويقـ

 .ببؼقة سـده ومتـف

بللػاظ  أو الؽتب التل أخرجت الحديث طـ أكس  كثـل بالؽتاب ثاكًقا:

ا مع اإلشارة إلك اختالففؿ يف الؾػظ طؿـ وكبدأ مـ همٓء بإقرب لػظً  ،مختؾػة
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 ،أو طـ لػظ الحديث الؿراد تخريجف مع مراطاة السـد ،سبؼفؿ مـ الؿخرجقـ

 :وذلؽ بلن كقرد الؿتابعة التامة ثؿ الؿتابعة الؼاصرة فـؼقل

بـحقه  والبقفؼل يف شعب اإليؿان طـ أكس  ، يف إوسطوأخرجف الطرباين

أو ويف رواية  ،أو زادا فقف كذا ،أو بؾػظ كذا ،أو أخرجاه بزيادة كذا ،أو بؿعـاه

أو الرتمذي مـ  ،أو أخرجف مسؾؿ ،أو بؾػظ كذا ،أخرى لؾبخاري بزيادة كذا

 ،كس مثاًل طـ أ ،مـ صريؼ يحقك بـ أبل كثقر ،وكشقر إلقفا ،صريؼ أخرى طـ أكس

وكذكر الزيادة  ،أو بؾػظ كذا ،وزادا فقف كذا ،إلخ.. .أو حؿقد الطقيؾ طـ أكس

 .إلخ.. .أو أخرجفا البخاري ومسؾؿ والؾػظ لف ،وحدها

مقجقدة يف الحديث  ،جؿؾة معقـةفقف وقد يؽقن الؾػظ طـدهؿ أو طـد بعضفؿ 

.. .ده كذاأو لقس طـ ،أو دون ققلف كذا ،أخرجقه بؾػظ كذا :فـؼقل ،الؿخرج

 .(1)أخرجف مختصًرا :وإولك أٓ كؼقل ،إلخ

أي  ،أو الؽتب التل أخرجت الحديث طـ غقر أكس  كعؼب بالؽتاب :ثالًثا

 :فـؼقل ،قـتوكؼقم برتتقبفا طؾك إحدى الطريؼتقـ الؿتؼدم ،الشقاهد

 ،طـ طائشة ... أو حديث رقؿ ،وابـ الجارود يف الؿـتؼك ،أخرجف البخاري

 .ا بؾػظ كذامرفقطً  طائشة أو مـ حديث 

أو  ،أخرجقه بـحقه :كلن يؼقل :فنن اختؾػت ألػاضفؿ فنكـا كشقر إلك ذلؽ

                                           

 (40/0فتح الؿغقث لؾسخاوي ) اكظر: (0)
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أو  ،وكؼتصر طؾك مقضع الشاهد فقف ،أو بؾػظ كذا ،أو مـ لػظف ،بؼريب مـف

 .كقرده كؾف

أو  ،وهذا إذا كاكت هذه الؿصـػات قد جاء فقفا الحديث بـػس الؾػظ

 .باختالف يسقر يف إلػاظ

وبؾػظ آخر  ،كقرد الؽتب التل جاء الحديث فقفا طـ صحابل آخر :رابًعا

إٓ أكف أو بعضف  ،اا كثقرً مختؾػ طـ لػظ الحديث الذي كريد تخريجف اختالفً 

وٓ - الرزاق طبد وأخرج :فـؼقل ،الؿعـكمـ حقث  يشفد لحديث أكس 

 ..قالطـ الـبل أكف ، طـ حذيػة بـ القؿان  ،يف الؿصـػ -"أخرجف" :كؼقل

فـؼتصر طؾی ذكر الجزء  ،وفقف كذا ،الحديث.. وكؼقل ،وكذكر صرف الحديث

 .الذي يشفد لحديث أكس

وقؿـا  ،اا سؾقؿً وهبذا كؽقن قد أوردكا الؽتب التل أخرجت الحديث إيرادً 

حتك يتسـك لـا الـظر يف هذه الطرق  ،بجؿع صرقف أو متابعاتف وشقاهده

ا يغؾب طؾك أو مؼاربً  ،اا دققؼً حديث حؽؿً والؿتابعات ودراستفا والحؽؿ طؾك ال

 .ضــا صدقف

ا ٓ يخػك يف جؿع إٓ أن لفا دورً  ،وهذه إمقر وإن كاكت فـقة تـظقؿقة

 .وسفقلة الؿقازكة والـظر فقفا ،الؿعؾقمات

ا هذه العبارة إشارة إلك أن هذا قد يؼقلقن أحقاكً  ،"مـ صريؼ فالن" :ققلفؿ
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أو مع الحديث الذي يراد تخريجف يف  ،ـد معقـالؽتاب يؾتؼل مع كتاب آخر يف س

وقد يؼال ذلؽ لؾتـبقف طؾك أن هذا الراوي قد اختؾػ طؾقف يف  ،هذا الراوي بعقـف

أو أن الحديث قد أطؾ  ،أو لؾتـبقف طؾك أكف ضعقػ متؽؾؿ فقف ،روايتف لؾحديث

أو بسقء  ،أو بآختالط ،كلن يؽقن مقصقًفا بالتدلقس وطـعـف ،مـ صريؼف

وهؽذا  ،ا لؾطريؼ إخرىوقد يستعؿؾ ذلؽ لإلشارة إلك كقكف طاضدً  ،ظالحػ

 .كؽتة معقـة ٓ يـبغل إهؿالفا "مـ صريؼ فالن" :فنن لؼقلفؿ

 تـبقه:

 «الباب»و «الؽتاب»طـدما كؼقم بعزو الحديث إلك مصادره يستحسـ ذكر 

ؼتصر كوٓ  ،مـ الؽتب الؿبقبة طؾك الؿقضقطات إلك جاكب الجزء والصػحة

ٓختالف إجزاء والصػحات بسبب  ،ك اإلشارة إلك الجزء والصػحةطؾ

وإذا كان  ،أما غقر هذه الؽتب فـشقر إلك الجزء والصػحة ،اختالف الطبعات

الؽتاب قد رقؿت أحاديثف بلرقام متسؾسؾة فـشقر إلك رقؿ الحديث إلك جاكب 

 .الؽتاب والباب

 :كؿوذج تطبقؼي

وكراطل يف ذلؽ ترتقب  ،الؿتؼدم مر لقؽـ التطبقؼ طؾك حديث طؼبة بـ طا

 .وترتقب الؿتابعات والشقاهد ،اا طؾؿق  الؿصادر الحديثقة ترتقبً 

ثـا إسؿاطقؾ بـ  ،( مـ صريؼ الحؽؿ بـ كافع4/045أخرجف أحؿد ) :فـؼقل
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 :قال ،طـ أبل طؾل الفؿداين ،بـ حرمؾة إسؾؿل الرحؿـ طبد طـ ،طقاش

إكؽ يرحؿؽ اهلل مـ  :فؼؾـا لف :قال ،ومعـا طؼبة بـ طامر ،خرجت يف سػر

مـ أم » :إين سؿعت رسقل اهلل يؼقل ،ٓ :فؼال ،أصحاب رسقل اهلل فلمـا

 .فذكره «الـاس...

التغؾقظ طؾك  -الصالة»صحقحف وأخرجف مـ هذا القجف ابـ خزيؿة يف 

 .ش بفمـ صريؼ ابـ طقا «0503 -إئؿة

 حدثـل :قال ،( مـ صريؼ طؾل بـ طاصؿ4/210وأخرجف أحؿد )

 .بـ حرمؾة بف الرحؿـ طبد

وجدت هذا الحديث يف : -بـ أحؿد اهلل طبد :يعـل– الرحؿـ طبدقال أبق 

 .كتب إلل الربقع بـ كافع أبق تقبة، كتاب أبل بخط يده

بـ حرمؾة  الرحؿـ طبد( مـ صريؼ 0/061وأخرجف البخاري يف التاريخ )

 .«الـؼصان فوإن كؼص فعؾق، ؾف ولفؿفلتؿ فا م ققمً مـ أ»: بف بؾػظ

وابـ خزيؿة وابـ حبان ، «581 -جؿاع اإلمامة -الصالة»وأخرجف أبق داود 

والطحاوي يف شرح مشؽؾ أثار ، «2220 -ذكر وصػ اإلمامة -الصالة»

والطرباين ، ( وصححف طؾك شرط البخاري0/201والحاكؿ )، (3/54)

 .بـ حرمؾة بف الرحؿـ طبدطـ  ،( مـ صريؼ يحقك بـ أيقب07/917)

مـ صريؼ ابـ أبل  «983 –ما يجب طؾك اإلمام -الصالة» فخرجف ابـ ماجوأ
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أكف خرج يف سػقـة : طـ أبل طؾل الفؿداين ،بـ حرمؾة الرحؿـ طبدطـ ، حازم

.. أن يممـا هفحاكت صالة مـ الصؾقات فلمركا، فقفا طؼبة بـ طامر الجفـل

 .فذكره

 .ويف هذه الرواية أن السػر كان يف البحر

( 4/054وأحؿد )، «0114 -أبقاب اإلمامة -الصالة»لسل وأخرجف الطقا

طـ أبل طؾل ، بـ طامر إسؾؿل اهلل طبدطـ  ،مـ صريؼ الػرج بـ فضالة

 .الفؿداين بف

إذا لؿ يتؿ  -الصالة»فؼد أخرجف البخاري  ،ولف شاهد مـ حديث أبل هريرة

 :الق  أن رسقل اهلل :وابـ حبان مـ حديثف، «(694 -اإلمام وأتؿ مـ خؾػف

لػظ  ،«يصؾقن لؽؿ، فنن أصابقا فؾؽؿ ولفؿ، وإن أخطموا فؾؽؿ وطؾقفؿ»

 .البخاري

 تـبقه:

ا ٓ مخالػً  اطـد ذكر الشاهد لؾحديث يـبغل التلكد مـ أن الشاهد يؽقن مقافؼً 

وإٓ فنن آستدٓل بف لتؼقية الحديث ٓ  ،الؿعـكا لؾحديث مـ حقث وٓ مغايرً 

 .يصؾح
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 :مثال

وأخربهؿ أن »: وفقف ،الحديث «...لقؾة أسري بل  هقؿلؼقت إبرا»: حديث

 .«واهلل أكرب ،الجـة ققعان، وأن غراسفا سبحان اهلل، والحؿد هلل، وٓ إلف إٓ اهلل

 .بنسـاد ضعقػ هذا الحديث أخرجف الرتمذي مـ حديث ابـ مسعقد 

وأخرج أحؿد ، وهق ضعقػ، بـ إسحاق أبا شقبة الرحؿـ طبدفنن يف إسـاده 

أن رسقل اهلل لقؾة أسري بف » : ( مـ حديث أبل أيقب إكصاري5/408)

فؼال لف إبراهقؿ:  ،مـ معؽ يا جربيؾ؟ قال: هذا محؿد ؿ طؾك إبراهقؿ، فؼال:سؾ

قال: وما  ،مر أمتؽ فؾقؽثروا مـ غراس الجـة، فنن تربتفا صفقر، وأرضفا واسعة

 .«غراس الجـة؟ قال: ٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل

ـف الؿـذري يف الرتغقب ) ،بلس بف إسـاده ٓ  .(2/265وحسَّ

فػل حديث  ،ا بقـ لػظل الحديثقـإذا كظركا إلك الؾػظ كجد أن هـاك اختالفً 

 .واهلل أكرب ،وٓ إلف إٓ اهلل ،والحؿد هلل ،سبحان اهلل :أن غراس الجـة :ابـ مسعقد

 .ٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل :أن غراسفا :ويف حديث أبل أيقب

وأن الؼائؾ  ،وأن السقاق يف لقؾة اإلسراء ،ذا كظركا إلك سقاق الحديثولؽـ إ

 ،اوبلن لفا غراًس  ،أو واسعة ،بلهنا ققعان ووصػف ٕرض الجـة ،هق إبراهقؿ 

وهذا الذكر  ،يف مضؿقكف يعـل أن غراس الجـة ذكر اهلل تعالك لفففق يشفد 
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فالراجح أكف  ،روكقع مـف يف الحديث أخ ،فذكر كقع مـف يف حديث ،متـقع

 .واهلل أطؾؿ ،ا لؾحديثيصؾح شاهدً 

أما مـ  ،ا لؾحديث مـ حقث الؿتـهذا فقؿا يصؾح أو فقؿا ٓ يصؾح شاهدً 

وأٓ  ،احقث السـد فنكف يشرتط يف الشاهد ويف الؿشفقد لف أن يؽقن ضعػف مـجربً

وٓ العؽس  ،افال يتؼقى الحديث الضعقػ بالضعقػ جد   ،ايؽقن ضعػف شديدً 

 .وهذا سقاء يف الؿتابعات أم يف الشقاهد ٓ فرق بقـفؿا ،ؽسبالع

 :مثال

الؼرشل  الرحؿـ طبد بـ العزيز طبد ( مـ صريؼ424أخرج تؿام يف فقائده )

 :قال رسقل اهلل :طـ أكس بـ مالؽ قال ،طـ طؽرمة ،حدثـا خصقػ ،البالسل

ثؿ  العبد،إن أفضؾ الفدية، أو أفضؾ العطقة: الؽؾؿة مـ كالم الحؽؿة يسؿعفا »

 .«لف مـ طبادة سـة طؾك كقتفا خقر ،يتعؾؿفا، ثؿ يعؾؿفا أخاه

ا  .ّتِفؿاالؼرشل مرتوك قد  العزيز طبد ،هذا إسـاد ضعقػ جد 

بف  الرحؿـ طبد بـ العزيز طبد ورواه ابـ طساكر مـ هذا القجف مـ صريؼ

وروى الطرباين يف الؽبقر كحقه مـ حديث ابـ  ،(5/086 تاريخ ابـ طساكر)

مجؿع الزوائد  ،وهق مرتوك ،ويف إسـاده طؿرو بـ الحصقـ العؼقؾل ،باسط

ففذا ، «ايشبف أن يؽقن مقققفً »: (0/95الرتغقب )وقال الؿـذري يف  ،(0/066)

 .فال يتؼقى بؿثؾف ،ا لف لقهـف الشديدوٓ مشفقدً  آ يصؾح شاهدً 
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 حػريف املشًخات

تؾؼقه طؾقفؿ مـ وما  ،وهل كتب يجؿع فقفا الؿحدثقن أسؿاء شققخفؿ

 .مع إسـادهؿ إلك مملػل الؽتب التل تؾؼقها ،الؽتب أو إحاديث

ومـ  ،اا أو ثبتً ومـفا ما يسؿك ففرًس  ،ولفؿ فقفا مسالؽ طديدة يف ترتقبفا

 ،أشفرها بركامج الرطقـل الؿسؿك اإليراد لـبذة الؿستػاد مـ الرواية واإلسـاد

 .مطبقع ؿا كػقسوكاله ،وففرست اإلمام أبل بؽر محؿد بـ خقر
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 امفرق ةًي املصاًًد واملػاسه

وهق الؽتاب الذي جؿع مرويات كؾ صحابل طؾك  ،جؿع مسـد :الؿساكقد

 ،مرتبقـ طؾك حروف الفجاء يف أسؿاء الصحابة ،اكان أو حسـً  اصحقحً  ،حدة

ًٓ  ،كؿا فعؾف غقر واحد أو  ،سالمأو طؾك الؼبائؾ أو السابؼة يف اإل ،وهق أسفؾ تـاو

 .وغقرهؿا ،والطقالسل ،مام أحؿدكؿسـد اإل ،أو غقر ذلؽ ،الـسبقة الشرافة

وهق الؽتاب الذي تذكر فقف إحاديث طؾك ترتقب  ،جؿع معجؿ :الؿعاجم

والغالب أن يؽقكقا طؾك حروف  ،الصحابة أو الشققخ أو البؾدان أو غقر ذلؽ

بف طؾك رت ،وهق يف أسؿاء الصحابة ،الؽبقر :ةالفجاء كؿعاجؿ الطرباين الثالث

وإوسط  ،كف أفرده يف مصـػنما طدا مسـد أبل هريرة ف ،حروف الؿعجؿ

 .وقد اقتصر يف الؿعجؿ الصغقر طؾك ألػ شقخ فؼط ،والصغقر يف أسؿاء شققخف
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 أًِاع كخب امطديد

أْن  -وغقره-َيجب طؾك مـ َيجد يف كػِسف الؿؼدرة طؾك التصـقػ يف الحديث 

وترتقب غقر ، وتقضقح الُؿْشؽِؾ، قوذلؽ لجؿع الؿتػرِّ ، يؼقَم بالتصـقػ

مؿا يسفؾ طؾك صؾبة الحديث آستػادة مـف : وففرسة غقر الؿػفَرس، الؿرتب

، ولقحذر إخراج كتابف قبؾ َتفذيبف وَتحريره وَضْبطف، بليسر صريؼ وأقرب وقت

 .ولقؽـ تصـقػف فقؿا يعؿ كػعف وتؽثر فائدتف

فؿـ أشفر أكقاع ، متـقطة وقد َصـَّػ العؾؿاُء الحديَث طؾك أشؽال، هذا

 :التصـقػ يف الحديث ما يؾل

 :امشِاوع -أ
 ،والعبادات ،مـ العؼائد :كؾ كتاب َيجؿع فقف ُمملِّػف جؿقَع إبقاب: الجامع

َقر ،والؿعامالت قاق ،والؿـاقب ،والسِّ  :مثؾ :وأخبار يقم الؼقامة ،والػتـ ،والرِّ

 ."الجامع الصحقح لؾبخاري"

 :املصاًًد -ب
مـ غقر الـََّظر  ،كؾ كتاب ُجِؿَع فقف َمرويَّات كؾ صحابل طؾك ِحَدة :ـَدالُؿس  

 ."ُمْسـَد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ" :مثؾ ،ف الحديثبإلك الؿقضقع الذي يتعؾؼ 
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 :امصٌي -ج
لتؽقَن مصدًرا لؾُػؼفاء يف استـباط  :وهل الؽتب الؿصـَّػة طؾك أبقاب الػؼف

َقر ،ٓ يقجد فقفا ما يتعؾَّؼ بالعؼائد وَتختؾػ طـ الجقامع بلكَّفا ،إحؽام  ،والسِّ

وأحاديث  ،بؾ هل َمؼصقرة طؾك أبقاب الػؼف ،وما إلك ذلؽ ،والؿـاقب

 ."ســ أبل داود" :مثؾ :إحؽام

 :املػاسه -د
كؾُّ كتاب َجَؿع فقف ُمملُػف الحديث ُمرتًبا طؾك أسؿاء شققخف طؾك  :الُؿع َجم

 الُؿعْجؿ :وهل ،ؿعاجؿ الثالثة لؾطرباينمثؾ ال ،ترتقب حروف الفجاء غالًبا

 .والصغقر ،وإوسط ،الؽبقر

 :امػِنَل -هة
 ،ِطَؾؾِفا بقان َمع الؿعؾقلة إحاديث طؾك الؿشتؿؾة الؽتُب  هل كتب الِعَؾؾ

 .للؾّدارُقطـ "الِعَؾؾ"و ،ٓبـ أبل حاتؿ "الِعَؾؾ" :وذلؽ مثؾ

 :األَسْزاء -و
 ُ? أو  ،رويات راٍو واحد مـ ُرواة الحديثكؾ كتاب صغقر ُجِؿع فقف مَ  :الُجز 

ُجْزء رفع " :مثؾ :ُجِؿع فقف ما يتعؾؼ بؿقضقٍع واحد طؾك سبقِؾ آستؼصاء

 ."لؾبخاري ،القديـ يف الصالة
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 :األطراف -ز
ثؿ يذكر  ،الذي يدل طؾك بؼقتف ،كؾُّ كتاب ذكر فقف ُمصـُِّػف صرف كؾ حديث

ا ُمستقِطًبا ،أساكقد كؾ متـ مـ الؿتقن تحػة " :مثؾ :أو مؼقًِّدا لفا ببعض الؽتب إمَّ

 .يلؾؿزّ  ،"إَْشراف بؿعرفة إصراف

 :املُصْخَدْرَكات -ح
َرك َتد  كؾ كتاب جؿع فقف مملُػف إحاديَث التل استدركفا طؾك كتاٍب  :الُؿس 

 اهلل طبد ٕبل ،"الُؿْسَتْدرك طؾك الصحقحقـ" :مثؾ ،آخَر مؿا فاتتف طؾك شرصف

 .الحاكؿ

 :خَخْرَسَاتاملُصْ -ط
َرج َتخ  َج فقف مملُػف أحاديَث كتاٍب لغقره مـ الؿملػقـ  :الُؿس  كؾ كتاب َخرَّ

وُربَّؿا اجتؿع معف يف شقخف أو مـ  ،مـ غقر صريِؼ الؿملػ إول ،بلساكقد لـػسف

 .إصبفاين ٕبل ُكَعْقؿ ،"الُؿْسَتْخرج طؾك الصحقحقـ" :مثؾ ،فققف

ا تعريػ الُؿْسـِد  ـْ يروي الحديث بنسـاده -ـقنبؽسر ال-أمَّ مـحة " ،ففق َم

 .(02: ص)، لؾشقخ الؿسعقدي ،"الؿغقث
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 حػريف املػشه وكًفًث امتطد فًَ

بحقث  ،هق كتاب يحتقي طؾك مجؿقطة كبقرة مـ مػردات الؾغة :الؿعجؿ

 ،وتؽقن مؼروكة بطريؼة كطؼفا وشرحفا وتػسقر معاكقفا ،امعقـً  اتؽقن مرتبة ترتقبً 

 :يف الؿعاجؿ العربقة طـ الؿعاجؿ بالؾغات إخرىويختؾػ البحث 

عربقة يعتؿد طؾك الحقث إّن البحث يف الؿعاجؿ غقر  ،والػركسقة ،كاإلكجؾقزية

الرتتقب الفجائل لؾؽؾؿات دون الحاجة إلك تجريد الؽؾؿات إلك أصؾفا كؿا يف 

 ،ؽريؿأّما طـ فؽرة الؿعجؿ طـد العرب فبدأت بعد كزول الؼرآن ال ،الؾغة العربقة

مؿا  ،وطدم ففؿفؿ لؾؽثقر مـ مػردات الؼرآن ،ودخقل غقر العرب يف اإلسالم

 .ولغة العرب بشؽؾ طام ،والحديث ،استدطك شرح لغة الؼرآن

 :طريقث امتطد يف املػشه

 :صريؼة تجريد الؽؾؿات

مـ  ،ومعجؿ الؿصباح الؿـقر ،والؿعجؿ القسقط ،ُيعّد معجؿ لسان العرب

ويتّؿ البحث يف هذه الطريؼة  ،خدم هذا الـقع مـ الرتتقبأشفر الؿعاجؿ التل تست

ويؽقن  ،وإطادهتا إلك أصؾفا الثالثل أو الرباطل ،تجريد الؽؾؿات مـ خالل

 :ذلؽ طـ صريؼ
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)تدحرج( ُتصبح  :مثؾ ،وتجريدها مـ إحرف الزائدة ،رّد الؽؾؿة إلك أصؾفا

 .و)استغػر( ُتصبح )غػر( ،)دحرج(

و)ِصْؾ(  ،)ِطْد( تصبح )َوَطَد( :مثؾ ،لك الؽؾؿةإطادة إحرف الـاقصة إ

 .تصبح )َوَصَؾ(

حقث إّن إلػ الؿؼصقرة  ،إطادة حرف العؾة إلك أصؾف القاوي أو القائل

أّما إذا كاكت إلػ مؿدودة  ،)مشك( تصبح )مشل( :مثؾ ا،يؽقن أصؾفا يائق  

 .بح )ققل()قال( تص ،)سؿا( تصبح )سؿق( :مثؾ ،اغالبً  افقؽقن أصؾفا واوي  

( تصبح  ،يف حال كاكت الؽؾؿة إصؾقة مشددة كػؽ تشديد الؽؾؿة مثؾ )َشدَّ

 .)شْدَد(

بحقث كجعؾ  ،كبحث طـ الؽؾؿة بعد تجريدها حسب ترتقب أحرف الؽؾؿة

ثؿ الحروف الباققة الثالث  ،ويؽقن الحرف الثاين فصاًل  ،االحرف إول بابً 

 .فالرابع

 يف الؿعجؿ؟ "ؿاريقنآستع"ؾؿة ك طـ كبحث كقػ :مثال

 .وتصبح )ع م ر( ،وكحذف مـفا الحروف الزائدة ،كرد الؽؾؿة إلك أصؾفا

 ،وفصؾ الحرف الثاين )الؿقؿ( ،كبحث طـفا يف باب الحرف إول )العقـ(

  .وكراطل بذلؽ ترتقب الحرف الثالث )الراء(
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 :الطريؼة الؿؼؾوبة

الؽؾؿات بالطريؼة ُيعترب الؿعجؿ الؿحقط مـ أشفر الؿعاجؿ التل ُتصـّػ 

 :وهل كأيت ،الؿؼؾقبة

 .وكرّدها إلك أصؾفا الثالثل أو الرباطل ،كجّرد الؽؾؿة مـ حروففا الزائدة

 .يف طؿؾقة البحث اكتخذ الحرف إخقر لؾؽؾؿة بابً 

 .يف طؿؾقة البحث كتخذ الحرف إول مـ الؽؾؿة فصاًل 

 .مع مراطاة ترتقب باقل حروف الؽؾؿة كتابع البحث

 الؿعجؿ؟ يف "سؿاوات" كؾؿة طـ كبحث كقػ :مثال

كعقد إلػ الؿؿدودة  ،ُكجّرد الؽؾؿة مـ إحرف الزائدة فتصبح )س م ا(

 .إلك أصؾفا القاوي فتصبح الؽؾؿة )س م و(

 .مع مراطاة ترتقب حرف الؿقؿ ،فصؾ السقـ ،كبحث طـ الؽؾؿة يف باب القاو

 :املػاسه
د مـ مػردات يضؿ أكرب طد ،اخاص   اقبً ترت امرتبً  االؿعجؿ الؾغقي يعـل كتابً 

  .والتػسقر الؾغة مؼروكة بالشرح

 ،وقد استعؿؾ بعض الؾغقيقـ كؾؿة قامقس طؾك الؿعجؿ لتؼقم صػة لف

 .وأصؾ معـاها البحر أو الؿحقط أو أبعد كؼطة فقفؿا
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إٓ أن كؾؿة  ،تدل طؾك اإلهبام واإلخػاء وهل ،وأصؾ مادة معجؿ مـ )طجؿ(

أزال  "أطجؿ"فلصبح معـك  ،الؿزيد بالفؿزة "أطجؿ"الػعؾ معجؿ مشتؼة مـ 

 .العجؿة واإلهبام

كذكر  ،غقر معاجؿ إلػاظ أخرى مـ الؿعاجؿ اأكقاطً  َتعرف الؾغة العربقة

 :مـفا

 معاجؿ الرتاجؿ. 2  معاجؿ الؿعاين. 0

 الؿعاجؿ الؿتخصصة. 4 الؿعاجؿ الؽاشػة. 3

 :الؿعجم الؾغوي: تعريف

 ،ويضبط بـقتفا، وُيبقـ معاكقفا، دد كبقر مـ مػردات الؾغةؿؾ طؾك طتكتاٌب يش

 .وجؿع التؽسقر لؾبعض مـفا، ويذكُر مشتؼات كؾٍّ مـفا

 :والؿشفقر مـ الؿعاجؿ الؼديؿة، لؾغقية كثقرةوالؿعاجؿ العربقة ا

كتاب "، باديآلؾػقروز "الؼامقس الؿحقط"، لؾصاحب بـ طباد "الؿحقط"

مختار "، ٓبـ سقده "الؿحقط إطظؿ"، قديلؾخؾقؾ بـ أحؿد الػراه "العقـ

ٕحؿد بـ محؿد  "الؿصباح الؿـقر"، إلسؿاطقؾ بـ حؿاد الجقهري "الصحاح

 .ٓبـ مـظقر "لسان العرب"و، الػققمل

، الرائد، الؿراجع، الُؿـِْجد، الؿعجؿ القسقط: ومـ الؿعاجؿ الحديثة

 .والؿـجد إبجدي
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 :تعريف الؿعجم: وهذا تعريف ثان  

، العقـ والجقؿ والؿقؿ ثالثة أصقل": قال ابـ فارس : ريػف يف الؾغةتع -أ

وأخر طؾك ، وأخر طؾك صالبة وشدة، أحدها يدل طؾك سؽقت وصؿت

 .طضٍّ ومذاقة

 ."والؿرأة طجؿاء بقِّـة العجؿة، وهق أطجؿ، الرجؾ الذي ٓ يػصح: فإول

: ويؼال، جؿصبل أط: لؾصبل ما دام ٓ يتؽؾؿ وٓ يػصح: ويؼال": وقال

العجؿ الذيـ : وققلفؿ، إكؿا أراد أكف ٓ يجفر هبا بالؼراءة: صالة الـفار طجؿاء

 ."ففذا مـ الؼقاس كلهنؿ لؿا لؿ يػفؿقا طـفؿ سؿقهؿ طجؿ: لقسقا مـ العرب

وكذلؽ كؾ مـ ، وسؿقت طجؿاء ٕهنا ٓ تتؽؾؿ، البفقؿة: والعجؿاء": وقال

 ."ومستعجؿ، لؿ يؼدر طؾك الؽالم ففق أطجؿ

وهؽذا كجد أن استعؿال العرب لفذه الؿادة وما تصرف مـ ألػاضفا إكؿا هق 

 .لؾدٓلة طؾك اإلهبام والخػاء

ولؽـ هذه الؿعاين ٓ تتػؼ مع معـك )الؿعجؿ( الذي كحـ بصدد الحديث 

 .-كؿا سقليت-طـف 

هق كتاب يضؿ ألػاظ الؾغة العربقة مرتبة : تعريػ الؿعجؿ يف آصطالح -ب

إلقفا ما يـاسبفا مـ  اومضافً ، يزيؾ إهبامفا امشروحة شرًح ، قـطؾك كؿط مع

 .وتعقـ الدارس طؾك القصقل إلك مراده، الؿعؾقمات التل تػقد الباحث
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 :وآصطالحل، إصؾل الؾغقي: التقفقؼ بقـ الؿعـققـ -ج

كقػ يؿؽـ التقفقؼ بقـ الؿعـك إصؾل الؾغقي : فقؼقل لسائؾ أن يسلل

وبقـ الؿعـك ، اضفا الؿشتؼة مـف وهق اإلهبام والغؿقضلؾؿادة وكثقر مـ ألػ

والتل تدل طؾك الشرح ، آصطالحل لؽؾؿة الؿعجؿ الؿلخقذة مـ كػس الؿادة

 والتقضقح؟

إن زيادة بعض الحروف يف الؽؾؿة قد تسبب : واإلجابة طـ ذلؽ أن يؼال

سؿقه )معاين صقغ  اوقد خصص لذلؽ طؾؿاء الصرف بابً ، يف الؿعـك اتغققرً 

 .الزوائد(

كتضعقػ طقـ الؽؾؿة ، بؾ إن بعض أكقاع الزيادة قد تؼؾب الؿعـك إلك ضده

قذيت )يف  كؿا يؼال مثاًل ، لتدل طؾك معـك اإلزالة وكزيادة الفؿزة يف أول الؽؾؿة

أزلت  :أي (اأشؽقت فالكً )و، بؿعـك أزلت الؼذى ،أقذيت طقـف: (طقـ فالن

 .شؽقاه

 .طدل :بؿعـك (أقسط)و، جار :بؿعـك (قسط)وكذلؽ 

: كؿا يؼال ،أطجؿت الؽتاب أي أزلت طجؿتف بـْؼطف أو َشْؽؾِف: ويؼال

 .طجؿت

كل تستبقـ : تـؼقطف: وتعجقؿف، كتاب ُمَعجؿ: قال الخؾقؾ": قال ابـ فارس

 ."ُطْجؿتف وَتِضح
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أطجؿت : ثؿ إهنؿ قالقا": ابـ جـل حقـ قال -اأيًض -وقد وضح ذلؽ 

 ."لسؾب معـك آستبفام ٓ إثباتف -اإذً -ففق : إذا بقـتف وأوضحتف ،الؽتاب

وذهب الخػاء ، هق الؽتاب الذي أزيؾت العجؿة فقف -اإذً -فؿعـك الؿعجؿ 

 .مـف

هل الحروف " :-كؿا حؽك ابـ فارس طـ الخؾقؾ-وحروف الؿعجؿ 

 ."ٕهنا أطجؿقة: الؿؼطعة

وأضـ أن الخؾقؾ أراد بإطجؿقة أهنا ما ": ويقضح ابـ فارس هذا بؼقلف

: مؼطعة غقر مملػة تللقػ الؽالم الؿػفقم ففل أطجؿقة ٓ تدل طؾك شلء دامت

 ."وإٓ فؿا أدري أي شلء أراد بإطجؿقة، فنن كان هذا أراد فؾف وجف

 :تـبقف حقل كؾؿة إصالق الؿعجؿ: الؿسللة الثاكقة

إصالق كؾؿة الؿعجؿ تدل طؾك ما تؼدم ذكره مـ أكف كتاب يضؿ ألػاظ الؾغة 

وإٓ فنن الؿمرخقـ مـ  .إكؿا هق الؿعـك الغالب طؾقف ،لخإ ...ويشرح معاكقفا

 .فسؿقا كتبفؿ معاجؿ: طؾؿاء الحديث قد سبؼقا طؾؿاء الؾغة يف هذا اإلصالق

طؾك كتاب وضعف  ( ُيْطؾؼ317 -201ففذا أحؿد بـ طؾل بـ الؿثـك )

 .)معجؿ الصحابة(: لؿعرفة الصحابة

( الؿحدث حقـ أصؾؼ 204: )ت البغقي العزيز طبدبـ  اهلل طبدوكذلؽ فعؾ 

 .طؾك كتابف )الؿعجؿ الؽبقر( و)الؿعجؿ الصغقر(
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 .الؿعاجؿ الؾغقية: ولذلؽ يحسـ التؼققد طـد البحث فقؼال

 :أكقاع الؿعاجؿ :الؿسللة الثالثة

 :يـبغل التػريؼ بقـ كقطقـ مـ هذه الؿعاجؿ الؾغقية

 ،اشتؼت مـف وما ،ويبقـ أصؾفا ،كقع يشرح معاين إلػاظ :الـقع إول

بحقث يؿؽـف  :يف ذلؽ صاحبفا طؾك كظام معقـ يف ترتقب الؿقاد الؾغقية امعتؿدً 

سقاء طؾك كظام التؼؾقبات أم الؼافقة أم  :ةحاصرجؿع الؾغة بطريؼة 

 .-كؿا سقتبقـ ذلؽ فقؿا بعد-إبجدية 

أو )معاجؿ  ،ويطؾؼ طؾك هذا الـقع مـ الؿعاجؿ اسؿ )الؿعاجؿ الؿجـسة(

 .إلػاظ(

 :وقد مر تللقػ هذه الؿعاجؿ بؿرحؾتقـ

 ..فقسؿع كؾؿة فالعالؿ يرحؾ إلك البادية :اتػؼ اكؿجؿع الؽؾؿات  :األولى

 .وهؽذا ..وثالثة يف الغابات والشجر ،وثاكقة يف الؿطر ، إكقاءكؾؿة يف :مثاًل 

وهذا هق الؿؼصقد  ،لؽؾ ألػاظ الؾغة ةحاصرؿع الؽؾؿات بطريؼة ج :الثاكقة

 .عاجؿ الؾغقيةأن مـ الؿ

 :يفدف إلك جؿع إلػاظ الؿقضقطة لؿختؾػ الؿعاين :الـوع الثاين

 .ويرغب يف معرفة الؾػظ الؿقضقع لف ،وهذه يرجع إلقفا مـ يعرف الؿعـك
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أو )معاجؿ  ،)الؿعاجؿ الؿبقبة( :وُيْطؾِؼ طؾك هذا الـقع بعُض الباحثقـ

 .أو )معاجؿ الؿقضقطات( ،الؿعاين(

: ت)ل ألػت يف ذلؽ كتاب )غريب الؿصـػ( ٕبل طبقد ومـ أبرز الؽتب الت

و)إلػاظ الؽتابقة(  ،(ـه244: ت)و)إلػاظ( ٓبـ السؽقت  ،(ـه222

و)فؼف الؾغة(  ،ـ(ه420: ت)و)مبادئ الؾغة( لإلسؽايف  ،(ـه327: ت)لؾفؿذاين 

  .(هـ458: ت) هو)الؿخصص( ٓبـ سقد ،ـ(ه429: ت)لؾثعالبل 

 :ًِاع املػاسهأوهذٍ 
 ،وهـاك أكقاع كثقرة ،ـقع الؿعاجؿ حسب الغرض الذي ألػت مـ أجؾفتت

 :ولؽـا كتققػ طـد أهؿ هذه إكقاع

 :الؿعاجم الؾغوية .1

وفؼ  ،مرتبة طؾك حروف الفجاء الؿعجؿ الؾغقي كتاب يذكر مػردات الؾغة

ويضبط  ،ويبقـ معاكقفا وكقػقة ورودها يف آستعؿال ،كؿط معقـ مـ الرتتقب

وهذا الـقع مـ الؿعاجؿ هق الذي سقؽقن مقضقع . كر مشتؼاهتابـقتفا ويذ

 .ٕهؿقتف لؽؾ مشتغؾ بالتحرير العربل اكظرً  :دراستـا

 :معاجم الؿعاين Aو الؿوضوعات .2

 ،وهذا الـقع مـ الؿعاجؿ يرتب إلػاظ الؾغقية حسب معاكقفا أو مقضقطاهتا

ويف مادة )لقن(  ،ؼ بفتضع كؾ مسؿقات الـبات وما يتعؾ فػل مادة )كبات( مثاًل 
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كؿا أهنا تساطدكا  ،كجد كؾ ما تضؿف الؾغة مـ أسؿاء إلقان بدرجاهتا الؿختؾػة

ويف الققت ذاتف تعقــا طؾك  ،يف معرفة الػروق الدققؼة بقـ الؿرتادفات الؾػظقة

 .اختقار الؾػظة الدققؼة لؾتعبقر طـ الؿعـك الؿراد بقضقح تام

 :الؿثال ومـ هذه الؿعاجؿ يذكر طؾك سبقؾ

 .الؿخصص ٓبـ سقده إكدلسل -0

 .الػروق الؾغقية ٕبل هالل العسؽري -2

 .فؼف الؾغة ٕبل مـصقر الثعالبل -3

 :معاجم الؿصطؾحات Aو الؿعاجم الؿتخصصة .3

ـّ  ثؿ تشرح كؾ لػظ أو  ،ما التل تجؿع ألػاظ طؾؿ معقـ ومصطؾحاتف أو ف

 ،ك معاجؿ لؾطبففـا. مصطؾح حسب استعؿال أصؾف والؿتخصصقـ بف

وتقجد معاجؿ  ،وهؽذا ...ورابعة لعؾؿ الـػس ،وثالثة لؾزراطة ،وأخرى لؾفـدسة

كرجع إلقفا حتك  ،والبالغة والـؼد وإدب ،خاصة بػـقن الؾغة والـحق والصرف

ومـفا معجؿ الؿصطؾحات العربقة يف الؾغة وإدب  ،يتحدد لـا مػفقم الؿصطؾح

 .لؿجدي وهبف وكامؾ الؿفـدس

 :لؿعاجم الشتؼاققةا .4

 ،أم فارسقة ،فتدلـا إن كاكت الؽؾؿة طربقة إصؾ ،التل تبحث يف أصقل الؾغة

ألػاظ كثقرة ترجع إلك الؾغة السامقة  -مثاًل –فػل العربقة  ،إلخ... أم يقكاكقة
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مـ الرتكقة والققكاكقة  اوهـاك كؾؿات دخؾت قديؿً  ،أمّ  ،أخ :مثؾ ،إولك

وهدف  ،مـ اإليطالقة والػركسقة واإلكجؾقزية ايثً وأخرى دخؾت حد ،والػارسقة

 .هذا الـقع مـ الؿعاجؿ إيضاح أصؾ كؾ كؾؿة مـ كؾؿات الؿعجؿ

 :معاجم الترجؿة .5

 ،اواحدً  اأو الؿعاجؿ الثـائقة الؾغة التل تجؿع ألػاظ لغة أجـبقة لتشرحفا واحدً 

غة الؼقمقة وذلؽ يقضح أمام كؾ لػظ أجـبل ما يعادلف يف الؿعـك مـ ألػاظ الؾ

الؿعاجؿ الؿتعددة الؾغات التل تعطل الؿعـك  ويؾحؼ هبذا الـقع. وتعابقرها

كؿا أكف ضفرت يف طصركا الحديث أكقاع . القاحد بللػاظ طدة لغات يف آن واحد

كعـل بف الؿعاجؿ التل ترتب ألػاظ الؾغة الؼقمقة  ،طؽسقة لفذا الـقع مـ الؿعاجؿ

 فػل الؿؽتبة العربقة مثاًل  ،فا بؾغة أجـبقة أو أكثرثؿ تليت بؿا يرادف ،طؾك كؿط معقـ

 ،طربقة-وثالثة فركسقة ،طربقة-وأخرى إكجؾقزية ،إكجؾقزية–كجد معاجؿ طربقة

وٓ يخػك طؾقـا أن الغاية مـ الؿعاجؿ العؽسقة  ،إلخ... فركسقة-ورابعة طربقة

 .تسفقؾ التؽّؾؿ والؽتابة بالؾغات إجـبقة
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 املِشِغات

 حػريف وحِضًص
ويطؾؼ اسؿ  ،تـطقي الؿقسقطات طؾك أهؿقة بالغة لؾباحثقـ والؿثؼػقـ

الؿقسقطات أو دوائر الؿعارف طؾك الؽتاب الذي يشتؿؾ طؾك مجؿقع 

ويتضؿـ كبذة مختصرة  ،الؿعارف اإلكساكقة يف مجآت الثؼافة والػـقن والعؾقم

 ويـؼسؿ إلك مقاد مـػصؾة ،ومبسطة تتـاول معؾقمات يف مختؾػ الؿجآت

وهل تحاول أن تؼدم كؾ شلء لؽؾ "، يراطك يف إيرادها الرتتقب إبجدي

وإثر الطبقعل الذي تحدثف بـػس الؼارئ هق تذكقره بؿدى قؾة ما يعرفف  ،الـاس

 ."فربؿا دفعف هذا الشعقر إلك مزيد مـ التعؾؿ ،مؿا هق محقط بف

رفة وتحؼؼ الؿقسقطات فائدة مزدوجة لؽؾ مـ الؼراء الراغبقـ يف الؿع

 ،ففل تؼدم لؾؼارئ معؾقمات مجؿؾة طـ الـؼاط الثاكقية يف الؿقضقع ،والباحثقـ

لؽـ أحؽامفا يف الؼضايا الرئقسة ٓبد أن  ،وأسؿاء إماكـ وغقرها ،والتقاريخ

 .تؽقن مقثؼة

وتذّيؾ كؾ مادة مـ مقاد الؿقسقطة بثبت بلسؿاء الؿصادر والؿراجع الؿفؿة 

ما يـصح بف الباحث الؿبتدئ هق أن تؽقن الؿقاد ومـ ثؿ فنن أول  ،يف الؿقضقع

الؿؽتقبة يف الؿقسقطات حقل مقضقطف هل أول ما يرجع إلقف لالستعاكة هبا يف 
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 ،والتعرف طؾك جفقد السابؼقـ يف دراستف ،اكتشاف أبعاد هذا الؿقضقع

 .والؿصادر والؿراجع الؿتاحة

لتشتؿؾ طؾك أحدث ويف كؾ مرة يعاد فقفا صبع الؿقسقطة تعاد كتابة مقادها 

وإضافة مقاد جديدة  ،ما تقصؾ إلقف العؾؿ والؿعرفة يف كؾ مادة مـ هذه الؿقاد

 .لؿ تشتؿؾ طؾقفا الطبعات السابؼة

وأخرى  ،مقسقطات طامة :ويؿؽــا أن كؿقز بقـ كقطقـ مـ الؿقسقطات

فلما العامة فتتجف إلك الؼارئ العادي غقر الؿتخصص أكثر مـ  ،متخصصة

فتؽقن أقؾ تػصقاًل مـ الؿقسقطات  ،الباحث الؿتخصصاتجاهفا إلك 

ومـ ثؿ فنن مقاّدها تـاسب الؼارئ الؿتعجؾ الذي يريد أن يؾّؿ  ،الؿتخصصة

. ويحصؾ فقف طؾك كقع مـ الؿعرفة الؿتؿقزة دون التعؿؼ فقف ،بلصراف الؿقضقع

وأما الؿقسقطة الؿتخصصة فتؼتصر طؾك مجال محدد تتـاولف مـ مختؾػ 

كدائرة الؿعارف اإلسالمقة التل تعـك بؽؾ ما يتعؾؼ  ،وطف دون غقرهجقاكبف وفر

 .باإلسالم مـ طؾقم ومعارف

وقد طرف العالؿ اإلسالمل تدويـ الؿقسقطات مـذ الؼرن الرابع الفجري 

ثؿ تبعف الػارابل فللػ  ،الػفرست :)العاشر الؿقالدي( مـذ ألػ ابـ الـديؿ كتابف

الؿقسقطل أن ذاع واكتشر بػضؾ  وما لبث التللقػ "إحصاء العؾقم"

الؿقسقطات الؽربى التل ألػت يف الؼرن الثامـ الفجري )الرابع طشر 
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لؾؼؾؼشـدي  "صبح إطشك"و ،الؿقالدي( مثؾ كتاب هناية إدب لؾـقيري

 .ٓبـ فضؾ اهلل العؿري "مسالؽ إبصار"و

ارف دائرة مع": ويف الؼرن الؿاضل ألػت مقسقطتان كبقرتان بالعربقة هؿا

لؿحؿد فريد  "دائرة معارف الؼرن العشريـ"و ،يف أحد طشر مجؾًدا "البستاين

 .وجدي يف طشرة مجؾدات

ومـذ الؼرن الثامـ طشر الؿقالدي طـل إوربققن طـاية كبقرة بتللقػ 

الؿقسقطات الضخؿة التل تبؾغ كؾ مـفا ما يزيد طؾك مائة مجؾد كدائرة 

والتل بؾغ تعداد  ،"تإمرب"طؾك كشرها الؿعارف الػركسقة الؽربى التل أشرف 

ودائرة دي ٓردكر  ،ا وخريطةأصؾًس  41فضاًل طـ  ،مجؾًدا 066مجؾداهتا 

وقد صدرت أجزاؤها تباًطا مـذ  ،مجؾًدا 032والتل تشتؿؾ طؾك  ،اإلكجؾقزية

 .م0846حتك سـة  0829سـة 

قطات وتعد الؿقسقطة الربيطاكقة )دائرة الؿعارف الربيطاكقة( أشفر الؿقس

كؿا تعد أفضؾ مقسقطة كتبت بالؾغة اإلكجؾقزية وهل  ،العامة طؾك اإلصالق

ويتباهك بتؿؾؽفا الؿثؼػقن يف كؾ أكحاء  ،تقّزع طؾك كطاق واسع يف كؾ الؼارات

يف ثالثة أجزاء  م0770وكاكت قد صبعت ٕول مرة يف بريطاكقا سـة  ،العالؿ

ثؿ صبعت بعد ذلؽ  ،ؽ الققتبنشراف طدد مـ كبار العؾؿاء الربيطاكققـ يف ذل

م 0929وصدرت صبعتفا الرابعة طشرة يف شقؽاغق )أمريؽا( سـة  ،طدة صبعات

 .مجؾًدا 24يف 
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الؿقسقطة كتاب أو مجؿقطة مـ الؽتب تشتؿؾ طؾك معؾقمات طـ الـاس 

ويؿؽـ أن  ،مرتبة ترتقًبا ألػبائًقا أو مقضقطًقا ءوإحداث وإشقاوإماكـ 

 .أو تختص بؿجال معريف واحد ،ك كؾ مجآت الؿعرفةتتطّرق الؿقسقطة إل

وجد الدارسقن قديًؿا أن الؿعؾقمات التل يحتاجقهنا متػرقة ومقزطة يف 

فؼام بعض همٓء  ،الؿخطقصات والرقاع والؾػائػ يف أماكـ مختؾػة مـ العالؿ

الدارسقـ بتللقػ مراجعفؿ الخاصة طـ صريؼ كؼؾ وكسخ أجزاء صقيؾة مـ 

بقـؿا قام بعضفؿ بـؼؾ كبذ مـ الؿعؾقمات مـ  ،قـ أخريـأطؿال الؿملػ

كؿا كعرففا  تختؾػ تؾؽ الؿراجع الؼديؿة طـ الؿقسقطات ،الؿصادر الؿختؾػة

 .يف أكثر مـ كاحقة الققم

يف  قام العؾؿاء إوائؾ بعرض الؿعؾقمات طرًضا سفاًل  :طؾك سبقؾ الؿثال

أو  ،اجع ٕكػسفؿيضاف إلك ذلؽ أهنؿ وضعقا تؾؽ الؿر ،مراجع خاصة

أما محررو الؿقسقطات هذه إيام  ،ولقس لغالبقة الـاس ،لزمالئفؿ مـ العؾؿاء

ويسعقن إلك  ،فقـّظؿقن مقاد الؿقسقطات بعـاية حسب صريؼة أو كظام معقـ

كؿا أهنؿ يؼدمقن الؿعؾقمات إلك قطاطات  ،جؿع معؾقمات صحقحة ودققؼة

 .كبقرة ومتـقطة مـ الـاس

وهل مشتؼة مـ  ،الؽؾؿات الؿحدثة يف الؾغة العربقة وكؾؿة مقسقطة مـ

 ،فالن مقسقطل الؿعرفة :ويؼال ،الػعؾ وسع الذي يدل طؾك الشؿقل والؽثرة

ومـ معـك الشؿقل والؽثرة والتـقع جاءت  ،إذا كان واسع العؾؿ متـقع الثؼافة
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أما  ،لتعـل الؽتاب الذي يسع معؾقمات يف كؾ مقاديـ الؿعرفة كؾؿة مقسقطة

 ،وهل الؿؼابؾ اإلكجؾقزي لؽؾؿة مقسقطة ،اإلكجؾقزية Encyclopediaؿة كؾ

أو التعؾقؿ  ،التعؾقؿ العام :وتعـل يف إصؾ ،فؼد جاءت مـ الؾغة الققكاكقة

ولؿ يشع استخدام الؽؾؿة يف الغرب إٓ يف الؼرن الثامـ طشر  ،الؿتـقع الجقد

 .الؿقالدي

وتؼدم معؾقمات  ،ة محؽؿةتؼقم الؿقسقطة العامة الجقدة طؾك خطط طؾؿقَّ 

وطـ العالؿ الذي  ،وحؼائؼ طـ اإلكساكقة والؿعتؼدات وإفؽار واإلكجازات

ب ،ا مـفوطـ الؽقن الذي يشؽؾقن جزءً  ،يعقش فقف البشر  ،دون تحّقز أو تعصُّ

 .مستخدمة لغة سفؾة مػفقمة

؟ َمـ؟ وما؟ ومتك :وُتعـك أيُّ مقسقطة جقدة بؿحاولة اإلجابة طـ أسئؾة مثؾ

يػرتض يف  :وأيـ؟ وكقػ؟ ولؿاذا وجدت هذه إشقاء؟ فعؾك سبقؾ الؿثال

ومـ صّقره؟ ومتك  ؟ما الرادار؟ ومـ اخرتطف :مؼالة طـ الرادار أن تخربكا طـ

 ،وأيـ حدث هذا التطقير؟ كذلؽ كتققع أن تصػ لـا الؿؼالة كقػ يعؿؾ الرادار

 .ا يف حقاة اإلكسانولؿاذا كان مفؿ  

خص واحد أن يؽتب ويقّضح بالرسقم والخرائط لقس باستطاطة ش

إن إكجاز مثؾ هذا الؿشروع يحتاج مجفقًدا مشرتًكا  ،وإشؽال مقسقطة طامة

يعتؿد طؾك جفقد العؾؿاء والؿتخصصقـ الػـققـ والباحثقـ وخرباء الؿؽتبات 

كؿا يتطؾَّب مثؾ هذا  ،والؿحرريـ والرتبقيقـ والػـاكقـ ورّسامل الخرائط
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ًٓ الؿشروع است ولؽل يحافظ الـاشر طؾك تجديد  ،صائؾة ثؿار الـاشريـ أمقا

فنكف يحتاج جفاًزا  ،الؿقسقطة ومقاكبتفا لؿا يستجد مـ معؾقمات وأحداث

 .دائًؿا مـ الخرباء والؿقضػقـ
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 غنه امزوائد

ٌـّ صرقف أهؾ الحديث كثقًرا ويسروا  ،طؾؿ الزوائد الذي ُصـػت فقف الؽتب ف

 ،)البخاري( فقجعؾف أصاًل ـفقعؿد أحدهؿ إلك كتاب ك ،فقف الؿصـػات الحديثقة

فقستخرج زوائد )صحقح مسؾؿ( طؾك ما يف  ثؿ يليت إلك )صحقح مسؾؿ(

فقصػق الؼدر الزائد  :ويرتك ما خرجف البخاري مـ أحاديث مسؾؿ ،)البخاري(

 .طؾك )صحقح البخاري( بؿا يؼرب مـ كصػ حجؿف مـ )صحقح مسؾؿ(

 ،أبل داود( فقػرد زوائده طؾك )الصحقحقـ( ثؿ بعد ذلؽ يليت إلك )ســ

ثؿ يليت إلك )ســ الرتمذي( فقستخرج زوائده طؾك  ،وتؽقن بؼدر الثؾث مثاًل 

أو الثؾث بحسب كثرة هذه  و)ســ أبل داود( بؼدر الربع مثاًل  ،)الصحقحقـ(

وهؽذا إلك أن يليت إلك ما بعد الؽتب الستة مـ )الؿسـد( و)الؿقصل(  ،الزوائد

 .مل( و)البقفؼل( وغقرها مـ الؽتبو)الدار

مـ هذه الؽتب أهنا تختصر طؾك صالب العؾؿ إطداد الفائؾة مـ  :والػائدة

فالؽتب  ،ففـاك أطداد كبقرة مؽررة يف كتب السـة ،الؿؽررات يف كتب السـة

و)مسؾؿ(  ،فػل )البخاري( سبعة آٓف ،الستة بتؽرارها تبؾغ طشرات أٓف

 ،و)الرتمذي( كذلؽ أو يؼؾ قؾقاًل  ،اود( خؿسة آٓفو)أبل د ،كذلؽ أو أكثر

خؿسة طشر ألػ حديث والســ  الصحقحةفنذا اطتربكا الؽتب  ،و)الـسائل(
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يؿؽـ اختصارها بدون تؽرار يف طشرة آٓف  ن ألػ حديثقففذه ثالث ،مثؾفا

فقمخذ زوائد  ،فالزوائد تؽقن بدون تؽرار ،كؿا هق واقع )جامع إصقل(

فتدخؾ زوائد )مسؾؿ(  ،ويؽقن )البخاري( هق إصؾ ،بخاري()مسؾؿ( طؾك )ال

ثؿ بعد ذلؽ  ،طؾقف فال ُيتعرض لشلء مؿا خرجف البخاري ووافؼف طؾقف مسؾؿ

ثؿ زوائد )الرتمذي( طؾك  ،يمتك إلك زوائد )أبل داود( طؾك )الصحقحقـ(

 ،ثؿ زوائد )ابـ ماجف( طؾك الخؿسة ،ثؿ زوائد )الـسائل( طؾك إربعة ،الثالثة

 .ثؿ )الدارمل( وهؽذا ،ثؿ )الؿسـد( ،ثؿ زوائد )الؿقصل(

 .فػائدهتا تؼؾقؾ الؽؿ مـ إحاديث الؿؽررة يف الؽتب الستة وغقرها

 .وأيًضا يـتؼؾ مـ الستة إلك ما طداها

ومـ أهؾ العؾؿ مـ جؿع الؽتب الستة كابـ إثقر وغقره يف )جامع 

حذا حذوهؿ مـ جاء و ،ورزيـ العبدري يف )تجريد إصقل( ،إصقل(

 ،و)معاجؿ الطرباين( ،)مسـد اإلمام أحؿد(ـثؿ أخذوا زوائد الؽتب ك ،بعدهؿ

كؿا صـع الحافظ الفقثؿل يف )مجؿع الزوائد  ،و)البزار( وغقرها مـ الؽتب

 .فاجتؿعت هذه الؽتب يف )جامع إصقل( و)مجؿع الزوائد( ،ومـبع الػقائد(

يستقطب جؿقع ما يف الؽتابقـ فسؿك ثؿ جاء مـ جؿع بقـ الؽتابقـ لؽـف لؿ 

فػقف خالصة أربعة  ،كتابف )جؿع الػقائد مـ جامع إصقل ومجؿع الزوائد(

خالًفا لؿا يظـف بعض صالب العؾؿ مـ أكف  :لؽـف لؿ يستقطب ،طشر كتاًبا

 ،)مـ جامع إصقل( و)مـ( تبعقضقة :هق قال ،ٓ ،استقطب ما يف هذه الؽتب
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وهق كتاب صغقر  ،جامع إصقل( و)مجؿع الزوائد(فجؿع ما يحتاج إلقف مـ )

 .لؽـ هق ٓ يغـل طـ هذه إصقل ،يف حجؿف ُصبع قديًؿا بالفـد يف مجؾد واحد

 .أهنا تخػػ الحؿؾ طؾك صالب العؾؿ وتخػػ الؽؿ :هذه فائدة الزوائد

فنكف لـ  :وأما العالؿ الذي يمهؾ كػسف أن يؽقن طالؿ أمة يف طؾؿ الحديث

 ،بػقائدها ،تؽرارهاب ،بلساكقدها :صقل بحال مـ إحقاليستغـل طـ إ

مـ معرفة  ـ فائدةيوطشر اخؿًس وهاك  ،بجؿقع ما اشتؿؾت طؾقف ،برتاجؿفا

 :الرواةصبؼات أصحاب 

 .آختالف طؾك الراوي هق البقابة الرئقسقة لعؾؿ العؾؾ. 0

 :مـ الؼرائـ التل ُتستخدم يف الرتجقح. 2

ومـ أسبابف أن يؽقن الراوي  ،خ( الؿختؾػ طؾقفما كان يف الراوي )الشق *

 .وإما لغقر ذلؽ ،وإما أكف قد شؽ يف الحديث ،واسع الرواية

 ،وإكثرية ،كإحػظقة ،ما كان متعؾًؼا بالرواة الؿختؾػ طؾقفؿ *

 .وآختصاص

كالسفقلة والقطقرة يف صقغة رواية  ،ما كان متعؾًؼا بلوجف آختالف *

 .الجادةوسؾقك  ،همٓء الرواة
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 :والذي أكؼص هق الصقاب ،يف بعض الؿقاضع يؽقن الراوي الذي زاد أخطل. 3

وُيعترب الزائد مـ قبقؾ الؿزيد يف متصؾ  ،وهذا راجع لؾضبط واإلتؼان

 .وقد خّصف الخطقب البغدادي يف مصـػ مستؼؾ ،إساكقد

 :ؿيف كثقر مـ إحقان يؽقن القجفان صقاًبا )الـاقص والزائد( مثؾ ققلف. 4

 .فسللت طـف فحدثـل بف فلؼقتثؿ  ،سؿعت مـ فالن طـ فالن

 :القجف الزائد غالًبا ما يؽقن أوطر وأشد طؾك الراوي مـ القجف الـاقص. 5

 .غؾب طؾك الظـ ُرجحان رواية الزائد طؾك الـاقصفق

ـٌ  ،الراوي الذي ُيبقـ مقضع اإلدارج وصػتف. 6 ن قولذا يؽ ،هق يف الغالب متؼ

وأحقاًكا  ،فقؽقن الحؽؿ لؿـ أبان ،أو اثـقـ اوالؿبّقـ واحدً  الؿدرجقن جؿاطة

 .يختؾػ الـؼاد كؿا يف حديث آستسعاء

 .ُيعـك كثقًرا ببقان مقاضع اإلدراج البخاري . 7

وٓ تبقـ إٓ  ،مقاضع اإلدراج مـ إمقر التل يحصؾ فقفا غؿقض شديد. 8

 .بالجؿع الدققؼ لؾطرق

 ،ويروي أشقاء مـف بنسـاد آخر ،خ الحديث بنسـاد)الَحْؿؾ( هق أن يروي الشق. 9

 .فقجؿع رواة متعدديـ ،ثؿ يجؿع ذلؽ ويسققف مساًقا واحًدا
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وقد  ،والؾػظ الؿسقق لػظ ذلؽ الضعقػ ،أحقاًكا يؽقن يف بعضفؿ ضعػ. 01

والذي ُيبقـ هذا أن كؼػ طؾك  ،فقؼع إشؽال كبقر :جؿع معف مـ هق أثبت مـف

 .احد مـفؿ مػردةؾ وروايات همٓء الرواة ك

 ،وبعضفؿ رفعف ،قد يؽقن آختالف بقـ الرواة يف اإلسـاد بعضفؿ وصؾف. 00

ولفذا يؼقلقن حّؿاد بـ سؾؿة إذا جؿع شققخف  ،اًقا واحًدا مرفقطً افقسققف مس

 .يؼع لف إشؽال يف هذا كليقب وقتادة وحؿقد

التل تدل  مـ التػاصقؾ الدققؼة اأحاديث ويذكر فقف الراويأحقاًكا يسقق . 02

وقد تؽقن يف  ،قد تؽقن يف اإلسـاد :وهذه التػاصقؾ متعددة ،طؾك ضبطف

 .وغقر ذلؽ ،الؿتـ

أن يؽقن لؾحديث أحاديث أخرى  :مـ أسباب أخطاء الرواة يف الحديث. 03

لف  ومـفا أن يؽقن يف اإلسـاد راوٍ  ،آخر فقـؼؾ مـ إسـاد إلك إسـاد ،ُتشبفف

 .ابلفقؼع لف إشؽال فقظـ أكف صح ،ذكر

 وبقـ، طـد الؿختؾػقـالتل كقازن فقفا وتـزيؾ الؼرائـ  ،طـد الـظر يف الطرق. 04

والرواة  ،الراوي الؿختؾػ طؾقف :إمقر بقـ هذهسـؿر  ،أوجف آختالف

 .وإوجف التل جاءت يف الحديث ذاتف ،وهقئة الرواية وصقرهتا ،الؿختؾػقـ

مـ خالل الـظر يف  صبح سفاًل أ القصقل إلك أققال إئؿة يف حال الراوي. 05

 ،ذكر يف كتب الرجالمـ أحقال الرواة لؿ ت أشقاءلؽـ هـالؽ  ،كتب الرجال
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طؾًؿا  ،ومعرفة اختالف حديث الراوي ،كؿعرفة صبؼات أصحاب الراوي

فبعض الرواة  ،كالحؽؿ طؾك اإلسـاد ،بلكـا كحتاج إمريـ يف غقر آختالف

ػقا يف بعض مـ رووا طـفؿ  .ُضعِّ

فــظر  ،يتعقـ سرد طؾؾ الدارقطـل طـد البحث يف أصحاب الرواة وصبؼاهتؿ .06

 .يف ترجقحاتف بقـ أصحاب الراوي

 .البخاري ومسؾؿ استقطبا رواة الطبؼة إولك مـ أصحاب الزهري. 07

هؿ مـ كاكقا يف الطبؼة  مـ قصد ترك أحاديثفؿ الصحقحة خشقة الطقل. 08

 .الثاكقة والثالثة

إذا  ،يـػعـا إحاديث الؿتشعبة الطرق التل يف الصحقحقـ مـ أكػع ما. 09

فسقف تتضح لف معالؿ  ،وجؿع صرقفا باستقعاب ،اشتغؾ طؾقفا الباحث

 .وُتريف جاللة الشقخقـ  ،ُتزيؾ طـف اإلشؽآت ،ا يف الصـعةمفؿة جد  

ج لفؿ الرتمذي. 21 ج  ،الطبؼة الرابعة مـ أصحاب الزهري قد ُيخرِّ لؽـ ٓ ُيخرِّ

 .فؿ أبق داود والـسائلل

 ،وٓ الـسائل ،ٓ ُيخرج لفؿ أبق داود مسة مـ أصحاب الزهرياالطبؼة الخ. 20

 .لؽـ ُيخرج لفؿ ابـ ماجف ،وٓ الرتمذي
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مثؾ  ،قد يختؾػ إئؿة يف تصـقػ بعض الرواة يف صبؼات أصحاب الزهري. 22

د كان سقئ بقـؿا اإلمام أحؿ ،بعضفؿ ذكره يف الطبؼة إولك ،يقسػ بـ يزيد

 .الرأي فقف

 .الزهري طـبّقـ اإلمام أحؿد أن ابـ طققـة أخطل يف أكثر مـ طشريـ حديًثا . 23

 ،وحّؿاد بـ زيد ،بـ ُطؾّقةاإسؿاطقؾ  :أثبت أصحاب أيقب ثالثة. 24

 ،ـلقخاصة بقـ اإلثـقـ إوّ  ،ويختؾػقن يف الؿقازكة بقـفؿ ،القارث طبدو

 .ويؼع طؾك أيقب خالف كثقر مـف هق

ففل مـ أسباب آستؼامة  ،أدطقكؿ إلك اإلدمان يف قراءة سقر همٓء إئؿة .25

ومـ أسباب الؼـاطة التامة بؿا هؿ طؾقف  ،ومـ أسباب آقتداء هبؿ ،بنذن اهلل

 .تؼانمـ القرع والضبط واإل
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 حػريف غام ةػنه امطتقات

بف إٓ كؾ  لٓ يعتـ ،شريػ الذكر ،طظقؿ الػخر ،فنن طؾؿ الحديث رفقع الؼدر

وهق طؾؿ ، هرمؿر الدوٓ تػـك محاسـف طؾك  ،غؿروٓ يحرمف إٓ كؾ  ،حرب

إذا  ،والؼؾب لؾجسد ،ففق كالؿؼؾة لؾعقـ ،لف طؾك غقره مـ العؾقم فضؾ ،أصؾ

 .وإذا فسد فسد الجسد كؾف ،صؾح صؾح الجسد كؾف

ولؾباصؾ  ،وإلقف داطقـ ،بالحؼ طامؾقـ ،لف أئؿة صادققـ وقد اختار اهلل 

 ،يـػقن طـف تحريػ الجاهؾقـ ،ا لؾديـفجعؾفؿ حراًس  ،وطـف محذريـ ،مجتـبقـ

 .وتلويؾ الغالقـ ،واكتحال الؿبطؾقـ

والؿجتفدون يف  ،وأمتف والقاسطة بقـ الـبل  ،ففؿ أمـاء اهلل مـ خؾقؼتف

 ،ومذاهبفؿ ضاهرة ،وآياهتؿ باهرة ،وفضائؾفؿ سائرة ،أكقارهؿ زاهرة ،حػظ مؾتف

 .وحججفؿ قاهرة

 ًٓ ومقزوا بقـ إحاديث الصحقحة  ، ققيؿةفقضعقا لؿـ بعدهؿ أصق

وكػًقا  ،تديـًا وتؼرًبا إلك اهلل  ،وأضفروا يف رواهتا كؾ شريػة وذمقؿة ،والسؼقؿة

 .لؾؽذب طـ رسقل اهلل 
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 ،اوأخػاها كظؿً  ،اومـ أغؿضفا ففؿً  ،اوإن مـ أشرف طؾقم الحديث طؾؿً 

 ،الذي سؿا أهؾف ،لؽ هق طؾؿ طؾؾ الحديثذ ،وأبعدها مـزلة ،وأرفعفا مؽاكة

 .ويضع مـ يشاء ،يرفع مـ يشاء ،وهلل إمر كؾف ،وارتػع سفؾف

 ،وهق مـ أهؿ طؾقم الحديث ،بلن طؾؿ الجرح والتعديؾ وحسبؽ بلن تعؾؿ

متققػ  ،ففق مػتؼر إلقف ،إكؿا يؼقم طؾك هذا العؾؿ الشريػ طؾؿ طؾؾ الحديث

 .طؾقف

ديؾ هل معرفة الثؼات مـ الضعػاء مـ رواة فنن ثؿرة طؾؿ الجرح والتع

وهذه الثؿرة إكؿا يؼػ طؾقفا الؿحدثقن مـ خالل الـظر يف روايات  ،الحديث

 ،لقتبّقـ ما أصاب فقف الراوي وما أخطل ،الراوي وطرضفا طؾك روايات غقره

 .وبؼدر ما ُيعرف مـ إصابتف وخطئف بؼدر ما تعرف مـزلتف مـ الثؼة أو الضعػ

ك طـد أئؿة الحديث  ،الراوي طؾك ما رواه غقره وطرض روايات هق ما يسؿَّ

وهبذا يعؾؿ كؿ  ،بؾ مـ صؿقؿ طؾؿ العؾؾ ،وهق مـ طؾؿ العؾؾ ،بآطتبار والتتبع

 .يػتؼر طؾؿ الجرح والتعديؾ إلك طؾؿ طؾؾ الحديث

كؾؿا  ،ا بعؾؾ الحديثوكؾؿا كان الؿتؽؾؿ يف الرجال بالجرح والتعديؾ طالؿً 

ٕكف إكؿا يبـل أحؽامف يف  ،الرجال أقرب إلك الصقاب والتحؼقؼ كاكت أققالف يف

وكؾؿا كان أبعد طـ طؾؿ طؾؾ  ،الرواة طؾك القاقع الؿؾؿقس مـ رواياهتؿ

يشقهبا طدم التحرير  ،كؾؿا كاكت أققالف يف الرجال بعقدة طـ الصقاب ،الحديث

ة السطحقة مـ ٕكف يف الغالب إكؿا يبـل أحؽامف يف الرواة طؾك الـظر ،والتحؼقؼ
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ولؽـف  ،اا طابدً وقد يؽقن الرجؾ صالحً  ،مـ غقر خربة كامؾة بؿروياهتؿ ،أحقالفؿ

ا ولؿ يؽـ طالؿً  ،فؿـ كظر إلك ضاهره ،لقس مؿـ يحػظ الحديث طؾك وجفف

بقـؿا  ،ووثؼف طـ غقر خربة وطؾؿ كامؾ بحػظف وضبطف ،بؿروياتف اغرت بظاهره

ولذا تؽقن أحؽامفؿ طؾك  ،ل مروياتفأئؿة العؾؾ فعـدهؿ الخربة الؽامؾة بحا

 .ا مقافؼة لؾصقابالرواة غالبً 

إذا ما تؽؾؿقا يف الرواة بالجرح والتعديؾ يعتؿدون  اولذا كجد أئؿة العؾؾ كثقرً 

فتؽقن أحؽامفؿ  ،يف أحؽامفؿ طؾك الرواة طؾك ما مخضتف لفؿ بحقثفؿ العؾؾقة

 .الجرح والتعديؾ  لفؿ طؾك حال ذلؽ الراوي مـطؾك روايات الراوي دلقاًل 

أو  "فالن مـؽر الحديث" :ا ما يؼقلقن يف الحؽؿ طؾك الرواةفـجدهؿ كثقرً 

 "ايخطئ كثقرً "أو  "يخالػ الثؼات"أو  "صاحب مـاكقر"أو  "أحاديثف مـاكقر"

أو كحق هذه العبارات التل ٓ يستطقع أن يطؾؼفا إٓ طالؿ خبقر بعؾؾ إحاديث 

 .وأحقال الروايات

لؿ "أو  "فالن ٓ يصح لف سؿاع مـ فالن" :ا ما يؼقلقنكثقرً ا وكجدهؿ أيًض 

أو  "لؿ يسؿع مـ فالن حديث كذا"أو  "يسؿع مـ فالن إٓ حديث كذا وكذا

ا ٓ يطؾؼفا إٓ مـ كان مـ أهؾ الخربة الؽامؾة وهل أيًض  ،كحق هذه العبارات

 .بعؾؾ إحاديث
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ؿ طؾك إحاديث ومـ هـا تؽؿـ ضرورة معرفة أققال أئؿة الحديث يف الحؽ

 ،ففؿ مصابقح الدجك ،ا وتعدياًل والحؽؿ طؾك الرواة تجريحً  ،ا وتعؾقاًل تصحقحً 

 .وأطالم الفدى

 يف ذمك ووصطنص امطاف  اةي ضشر  حػريف غنه امطتقات

 :تعريف الطبؼة هي

الرواة الؿطابؼقن  :يف طؾؿ الحديث الؿراد بالطبؼةو ة،الؿدة الزمـقة بقـ الروا

والؿعترب يف الؿطابؼة التؼارب يف أطؿارهؿ  ،اومقتً  حقاةً  لبعضفؿ يف الزمـ

 .ووفقاهتؿ

وذلؽ أن زماهنؿا  ،)أيقب السختقاين( )وهشام بـ طروة( صبؼة واحدة :فؿثاًل 

وبالـسبة لعبارات ابـ حجر يف التؼريب فؼد ذكر . ووفاهتؿا متؼاربة كذلؽ ،واحد

 .معـك هذا آصطالح يف مؼدمة كتابف التؼريب

يف كتابف تؼريب التفذيب )مـ  عـك ققل الحافظ ابـ حجر ما م :س

وكحق ذلؽ( يف تراجؿف ... أو مـ الخامسة ،الحادية طشرة مـأو  ،العاشرة

 ؟لؾرواة

أن هذا الراوي مـ الطبؼة العاشرة أو مـ الطبؼة الحادية  :مراده مـ ذلؽ :ج

وبقـ   إن بقـ رسقل اهلل :وكتػصقؾ لذلؽ كؼقل ،طشرة أو مـ الطبؼة الخامسة
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ففذه الؿدة الزمـقة بقـ رسقل  ،سـة 251 -211مـ  اأصحاب كتب الســ تؼريبً 

 :إلك طشر صبؼات اوبقـ أصحاب الؽتب قسؿت تؼريبً  اهلل 

 .هؿ الصحابة :فالطبؼة إولك *

 ،والؿخضرمقـ كذلؽ ،صبؼة كبار التابعقـ كابـ الؿسقب :الطبؼة الثاكقة *

 امممـً  واإلسالم ولؽـف لؿ ير الـبل  والؿخضرم هق مـ أدرك الجاهؾقة

ولؽـف لؿ يؾتؼ  رجؾ أسؾؿ طؾك طفد رسقل اهلل  -مثاًل –فؿـ ذلؽ  ،بف

لرسقل  اأو رجؾ كان معاصرً  .لُبْعد مسافة طـف أو لعذر آخر برسقل اهلل 

 .ولؽـف لؿ يسؾؿ إٓ بعد وفاة رسقل اهلل  اهلل 

وهؿ  ،ابعقـ كالحسـ وابـ سقريـهل الطبؼة القسطك مـ الت :* الطبؼة الثالثة

 .صبؼة روت طـ طدد مـ أصحاب الـبل 

ُجؾ  ،وهؿ صبؼة تؾل الطبؼة الؿتؼدمة ،صغار التابعقـ :* الطبؼة الرابعة

 .روايتفؿ طـ كبار التابعقـ كالزهري وقتادة

 ،هؿ أصغر مـ الؿتؼدمقـ()صبؼة صغرى مـ التابعقـ  :* الطبؼة الخامسة

ومـ همٓء مقسك بـ طؼبة  ،أو صحابققـ اوهؿ تابعقن رأوا صحابق  

 .وإطؿش

صبؼة طاصروا الخامسة لؽـ لؿ يثبت لفؿ لؼاء أحد مـ  :* الطبؼة السادسة

 .الصحابة كابـ جريج
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 .صبؼة كبار أتباع التابعقـ كؿالؽ والثقري :* الطبؼة السابعة

 .ةهل القسطك مـ أتباع التابعقـ كابـ طققـة وابـ طؾق :* الطبؼة الثامـة

هل الطبؼة الصغرى مـ أتباع التابعقـ كقزيد بـ هارون  :* الطبؼة التاسعة

 .قزاوالشافعل وأبل داود الطقالسل وطبد الر

كبار أخذيـ طـ تبع التابعقـ مؿـ لؿ يؾؼ التابعقـ  :* الطبؼة العاشرة

 .كلحؿد بـ حـبؾ

 .الطبؼة القسطك مـ ذلؽ كالذهؾل والبخاري :* الطبؼة الحادية طشرة

 لصغار أخذيـ طـ تبع إتباع كالرتمذي وباق :* الطبؼة الثاكقة طشرة

 .كبعض شققخ الـسائل شققخ إئؿة الستة الذيـ تلخرت وفاهتؿ قؾقاًل 
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 :لذلك يوكرسم تػصقؾ

 رسقل اهلل 

 الصحابة 0

 كبار التابعقـ والؿخضرمقـ 2

 القسطك مـ التابعقـ 3

 صغار التابعقـ 4

 ا أو اثـقـإٓ صحابق   اتابعقن لؿ يؾتؼق 5

 تابعقن لؿ يثبت لفؿ لؼاء أحد مـ الصحابة 6

 كبار أتباع التابعقـ 7

 القسطك مـ أتباع التابعقـ 8

 صغار أتباع التابعقـ 9

 كبار أخذيـ طـ تبع إتباع 01

 القسطك مـ أخذيـ طـ أتباع التابعقـ 00

 صغار أخذيـ طـ تبع إتباع 02
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 ٌادأهىًث اإلش

َـّ َطَؾْقَفا بسؾسؾة اإلسـاد  ،شّرف َهِذِه إمة بشرف اإلسـاد إّن اهلل  َوَم

َوَقْد  ،ففق خصقصة فاضؾٌة لفذه إمة ولقس لغقرها مـ إمؿ السابؼة ،واتصالف

د بـ حاتؿ بـ  (1)"ثشرف أصحاب اْلَحِدي" ب يف كتابأسـد اْلَخطِق إلك ُمَحؿَّ

ولقس ٕحد مـ  ،َم َهِذِه إمة وشّرففا وفّضؾفا باإلسـادإّن اهلل َأْكرَ ) :الؿظػر َقاَل 

 صحػ يف أيديفؿ َوَقْد خؾطقا  ،قديؿفؿ وحديثفؿ إسـادٌ  ،إمؿ كؾفا
َ
وإكؿا ِهل

ا  ،بؽتبفؿ أخبارهؿ ـَ ما كزل مـ التقراة واإلكجقؾ مِؿَّ ولقس طـدهؿ تؿققز َبْق

ـَ ما ألحؼقه بؽتبفؿ مـ ،جاءهؿ بِِف أكبقاؤهؿ تِل وتؿققز َبْق أخذوا طـ  إخبار الَّ

 ،ث مـ الثؼة الؿعروف يف زماكفوهذه إمة إكؿا تـُّص اْلَحِدي. َغْقر الثؼات

ُثؿَّ يبحثقن أشد  ،َحتَّك تتـاهك أخبارهؿ ،الؿشفقر بالصدق وإماكة طـ مثؾف

 وإصقل مجالسة ،وإضبط فإضبط ،البحث َحتَّك يعرفقا إحػظ فإحػظ

ـْ فققف مؿـ   ،وأكثر اث مـ طشريـ وجفً ُثؿَّ يؽتبقن اْلَحِدي ،َكاَن أقؾ مجالسةلَِؿ

ففذا مـ أطظؿ كعؿ ا. َحتَّك يفذبقه مـ الغؾط والزلؾ ويضبطقا حروفف ويعدوه طد  

                                           

 (.76شرف أصحاب اْلَحِديث: ) (0)
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)خّص اهلل َتَعاَلك َهِذِه إمة  :(1)َوَقاَل أبق طؾل الجقاين. اهلل َتَعاَلك َطَؾك َهِذِه إمة(

ـَ إمؿ بثالثة أشقاء َلْؿ يعطفا
ـْ َقْبَؾَفا مِ . (2)واإلطراب( ،وإكساب ،اإلسـاد :َم

وكثرة  ،)فؾقٓ اإلسـاد وصؾب َهِذِه الطائػة َلفُ  :َوَقاَل اْلَحاكِؿ الـقسابقري

ِف ولتؿؽـ أهؾ اإللحاد والبدع فِق ،مقاضبتفؿ َطَؾك حػظف لدرس مـار اإِلْسالَم

إذا تعرت طـ وجقد إساكقد  فننَّ إخبار ،وقؾب إساكقد ،بقضع إحاديث

د بـ يعؼقب ،اَفا كاكت مبرتًفِق َثـَا أبق العباس ُمَحؿَّ َثـَا العباس  :َقاَل  ،(3)َكَؿا َحدَّ َحدَّ

د الدوري بـ ُمَحؿَّ
َثـَا أبق بؽر بـ أبل إسقد :َقاَل  ،(4) َثـَا إبراهقؿ  :َقاَل  ،َحدَّ َحدَّ

                                           
د بـ أحؿد الجقاين، ولد سـة ) (0) هـ(، َكاَن إمامًا يف اْلَحِديث، 427أبق طؾل الحسقـ بـ ُمَحؿَّ

، تقيف سـة "تؼققد الؿفؿؾ"اب، َلُف كتب مػقدة مِـَْفا: ا بالعربقة والشعر وإكسوبصقرً 

، 0234و 4/0233الحػاظ، لؾذهبل  ة، وتذكر2/095 إطقان تاكظر: وفقاهـ(. 498)

 .37 -3/36 ومرآة الجـان

 .210ققاطد التحديث: ) (2)

د بـ يعؼقب بـ يقسػ إصؿ، أبق العباس إمقي، حدث بؽتاب إم لؾشافعل طـ  (3) ُمَحؿَّ

هـ(. اكظر: 346لربقع، َوَكاَن ثؼة َكثِقر الرحؾة والرواية، َمَع ضبط إصقل، تقيف سـة )ا

 .2/473، وشذرات الذهب 05/452أطالم الـبالء  ر، وسق089 -0/087إكساب 

د بـ حاتؿ بـ واقد الدوري ُثؿَّ البغدادي، مقلك بـل  (4) اإلمام الحافظ أبق الػضؾ، َطبَّاس بـ ُمَحؿَّ

تقيف سـة  ،هـ(، َرَوى طـ اإلمام أحؿد085د إثبات الؿصـػقـ، ولد سـة )هاشؿ، أح

، والتؼريب 02/522(، وسقر أطالم الـبالء 3029) 4/75هتذيب الؽؿال  .هـ(270)

(3089.) 
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َثـَا بؼق :َقاَل  ،(1)أبق إسحاق الطالؼاين َثـَا طتبة بـ أبل حؽقؿ ،ةَحدَّ أكف  ،(2)َقاَل َحدَّ

 :فجعؾ ابـ أبل فروة يؼقل :َقاَل  ،وطـده الزهري ،َكاَن ِطـَْد إسحاق بـ أبل فروة

ما أجرأك َطَؾك  ،قاتؾؽ اهلل يا ابـ أبل فروة :َفَؼاَل َلُف الزهري ،ل اهلل َقاَل َرُسق

ُثـا بلحاديث لقس  (3)أٓ ،اهلل ة (4)لفا ُخُطؿتسـد حديثؽ؟ ُتَحدِّ وٓ َأِزمَّ
(5)(6) .

ُثقنَ  مـذ الصدر إول ما لإلسـاد مـ أهؿقة بالغة يف الصـاطة  هؽذا أدرك اْلُؿَحدِّ

                                           
إبراهقؿ بـ إسحاق بـ طقسك البـاين، مقٓهؿ، أبق إسحاق الطالؼاين، كزيؾ مرو، قدم بغداد  (0)

هـ(. 205وغقرهؿا، تقيف بؿرو سـة ) "الغرس"وكتاب  "الرؤيا"وحّدث بَِفا، صـػ كتاب 

وفقات  52 -50(، وتاريخ اإِلسالم: 040) 0/99، وهتذيب الؽؿال 6/24تاريخ بغداد 

 هـ(.205)

صدوق يخطئ  ،طتبة بـ أبل حؽقؿ الفؿداين ُثؿَّ الشعباين، أبق العباس الشامل إردين الطرباين (2)

(، والتؼريب 4361) 94و 5/93هتذيب الؽؿال  .ـ(ه047كثقرًا، مات بصقر سـة )

 .95و  7/94(، وهتذيب التفذيب 4427)

والتصحقح مـ كسختـا الخطقة الؿصقرة طـ إصؾ  ،تحريػ «ٓ»وقع يف الؿطبقع:  (3)

 الؿحػقضة يف مؽتبة أوقاف بغداد.

ِذي يؼا ،خطؿ: مـ الدابة مؼدمة أكػفا، والخطؿ: جؿع خطام (4) د بِِف البعقر. لسان وُهَق الحبؾ الَّ

 الطبعة الؼديؿة مادة )خطؿ(. 8/280، وتاج العروس 02/086العرب 

فاكزم: شده، والزمام ما زم بِِف، والجؿع أزمة، وزمؿت البعقر خطؿتف. لسان  زّم الشلء يزمف زم  ً (5)

 الطبعة الؼديؿة مادة )زمؿ(. 8/328، وتاج العروس 02/272العرب 

 .5. وَهِذِه الؼصة يف أدب اإلمالء وآستؿالء: 6ِديث: َمْعِرَفة طؾقم اْلحَ  (6)
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. إِْذ ُهَق دطامتفا إساسقة ومرتؽزها يف أبحاث العدالة والضبط :الحديثقة

ُثق صريؼ إٓ مـ  اصحقحً  اكؼد اْلَؿْتـ كؼدً  نَ  أكف ٓ يؿؽـوكذلؽ أدرك اْلُؿَحدِّ

فال صحة لؿتـ إٓ  ،ومعرفة حؾؼات اإلسـاد والرواة الـؼؾة ،البحث يف اإلسـاد

ك اهتؿام الؿسؾؿقـ باإلسـاد ُهَق ما ورثقه لـا مـ وأطظؿ مثال َطؾ ،بثبقت إسـاده

وما سخروا لإلسـاد مـ ثروة طؾؿقة يف كتب  ،الرتاث الضخؿ الؽبقر الفائؾ

 . الرجال

ؾ التقصؾ إلك َمْعِرَفة مـ أج ،ثيف طؾؿ اْلَحِدي اوالبحث يف اإلسـاد مفؿ جد  

ِحق ِحقح مـ َغْقر الصَّ إِْذ إّكف كؾؿا تزداد الحاجة يشتد كظام  ،حاْلَحِديث الصَّ

 فعـدما اكتشر اْلَحِدي ،الؿراقبة
ّ
 ،اشتد آهتؿام بـظام اإلسـاد ث َبْعَد وفاة الـَّبِل

َحتَّك  ،إلك مؼاركة الروايات وطـدما بدأ السفق والـسقان يظفران كثر آلتجاء

ثِقـ امعروفً  اأصبح َهَذا الؿـفج مللقفً  إِْذ إكف ٓ يؿؽـ القصقل إلك  :ِطـَْد اْلُؿَحدِّ

والـظر والؿقازكة  ،الـص السؾقؿ الؼقيؿ إٓ طـ صريؼ البحث يف اإلسـاد

ـَ الروايات والطرقوالؿؼاركة فِق  . َؿا َبْق

ثِ  مـ هـا كدرك سر اهتؿام إذ جالقا يف أفاق يـّؼرون َأْو يبحثقن  ،بِفِ  قـاْلُؿَحدِّ

الرحؾة يف صؾب "وكتاب  ،َأْو يؼعقن َطَؾك طؾة َأْو متابعة َأْو مخالػة ،يف إسـادٍ 
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وتداول اإلسـاد واكتشاره . لؾخطقب البغدادي خقر شاهد َطَؾك َذلَِؽ  (1)"ثاْلَحِدي

تِل أشار إَِلْقَفا ا (2)معجزة مـ الؿعجزات الـبقية  :يف ققلف لؿصطػك الَّ

ـْ َيْسَؿع مـؽؿ ،َتْسَؿُعقن وُيْسَؿع مـؽؿ» ُثؿَّ إنَّ لإلسـاد أهؿقة . (3)«وُيْسَؿع مِؿَّ

                                           
كادرة مـ أخبار العؾؿاء يف رحالهتؿ مـ أجؾ  اُهَق كتاب فريد يف بابف، جؿع فِقِف اْلَخطِقب أخبارً  (0)

اْلَحِديث القاحد، وما أشبف َذلَِؽ. َوَقْد صدر الؽتاب بلحاديث وآثار تدلؾ َطَؾك َذلَِؽ وترغب 

بتحؼقؼ: د.  ،يف دار الؽتب العؾؿقة 0975صبع الؽتاب يف بقروت بطبعتف إولك طام فِقِف، َوَقْد 

 كقر الديـ طرت.

 .23بغقة الؿؾتؿس:  (2)

الؿحدث "(، والرامفرمزي يف 92(، وابـ حبان )3659، وأبق داود )0/350أخرجف أحؿد  (3)

 27م اْلَحِديث: ، ويف َمْعِرَفة طؾق0/95 "الؿستدرك"(، والحاكؿ يف 92) 217: "الػاصؾ

شرف "، والخطقب يف 6/539 "الدٓئؾ"ويف  ،01/251 "الســ"، والبقفؼل يف 61و

، والؼاضل 2/052و  0/55 "جامع َبَقان العؾؿ"(، وابـ َطْبد الرب يف 71) "أصحاب اْلَحِديث

. مـ صرق طـ إطؿش، طـ طبداهلل بـ طبداهلل، طـ سعقد بـ جبقر، 01: "اإللؿاع"طقاض يف 

بغقة "ـ َطبَّاٍس، بِِف مرفقطًا. وصححف اْلَحاكِؿ، َوَلْؿ يتعؼبف الذهبل، َوَقاَل العالئل يف طـ اب

(، 046. وأخرجف البزار )«إطؿشَحِديث حسـ مـ َحِديث  َهَذا» :(24) "الؿؾتؿس

(، والخطقب يف 0320) "الؽبقر"(، والطرباين يف 90) "الؿحّدث الػاصؾ"والرامفرمزي يف 

 ،وُيسؿع مـؽؿ تسؿعقن»(، مـ َحِديث ثابت بـ ققس بؾػظ: 69) "َحِديثشرف أصحاب الْ "

ـَ يسؿعقن مـؽؿ ِذي َؿـ، يشفدوُثؿَّ يليت مـ َبْعد َذلَِؽ ققم سؿان يحبقن  ،وُيسؿع مـ الَّ  نالسِّ

 «.ُيسللقاَقْبَؾ أن 
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إذ ، وذلؽ لؿا لألحاديث الـبقية مـ أهؿقة بالغة ،ابارزً  اكبقرة ِطـَْد الؿسؾؿقـ وأثرً 

تؿام  اإلسـاد واهولقٓ ،أحؽام الشرع ث الـبقي الشريػ ثاين أدلةإنَّ اْلَحِدي

ثِقـ ولؿا  ،وٓختؾط بَِفا ما لقس مِـَْفا، بِِف لضاطت طؾقـا سـة كبقـا  اْلُؿَحدِّ

ـَ صحقحفا مـ سؼقؿفا إذن فغاية دراسة اإلسـاد وآهتؿام  .استطعـا التؿققز َبْق

 َمعرفة صحة اْلَحِديبِ 
َ
 ،َطَؾك إسـاده اث غالبً فؿدار قبقل اْلَحِدي ،ث أو ضعػفِف ِهل

ًٓ ) :قاضَقاَل الؼاضل ط ِف تتبقـ صحتف أّن مدار اْلَحِديث َطَؾك اإلسـاد فِق اطؾؿ أو

 ،ث ُهَق إصؾ)اطؾؿ أّن اإلسـاد يف اْلَحِدي :(2)ابـ إثقر َوقال. (1)ويظفر اتصالف(

وهذا الؿعـك مؼتبس مـ طبارات . (3)وبف تعرف صحتف وسؼؿف( ،وطؾقف آطتؿاد

سالح  إذا لؿ يؽـ معف ،سالح الؿممـ )اإلسـاد :سػقان الثقري َقال. الؿتؼدمقـ

 .(4)فبلي شلء يؼاتؾ؟(

                                           
 .094اإللؿاع:  (0)

د بـ َطْبد الؽريؿ الشقباين، العالمة مجد ا (2) لديـ أبق السعادات ابـ إثقر الؿبارك بـ ُمَحؿَّ

هـ(، 544، ولد سـة )"الـفاية"و "جامع إصقل"الجزري، ُثؿَّ الؿقصؾل، مـ مصـػاتف: 

وفقات  ،226 -225، وتاريخ اإِلسالم: 4/040هـ(. وفقات إطقان 616وتقيف سـة )

 .20/488هـ(، سقر أطالم الـبالء 616)

 .01 -0/9جامع إصقل  (3)

 (.80) 42: "شرف أصحاب الحديث"لخطقب البغدادي يف أسـده إلقف ا (4)
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)إكؿا يعؾؿ صحة  :يؼقل (1)ث شعبة بـ الحجاجوهذا أمقر الؿممـقـ يف اْلَحِدي

 ،)اإلسـاد مـ الديـ :بـ الؿبارك اهلل طبد وقال. (2)ث بصحة اإلسـاد(اْلَحِدي

مـ أجؾ أٓ  ٓبد مِـف وطؾك َهَذا فاإلسـاد. (3)ولقٓ اإلسـاد لؼال مـ شاء ما شاء(

 
ّ
ُثق ،ما لقس مـ ققلف يضاف إلك الـَّبِل  ن َ اإلسـاد أصاًل وهـا جعؾ اْلُؿَحدِّ

لف أساكقد  أو ،إسـاد كظقػ فال يؼبؾ اْلَحِديث إذا َلْؿ يؽـ لف :ثلؼبقل اْلَحِدي

 :ك أّن هذا اْلَحِديث قد صدر طؿـ يـسب إِلقفيتحصؾ مـ مجؿقطفا آصؿئـان إل

ُثقن ظؿففق أط َحاَبة  وسقؾة استعؿؾفا اْلُؿَحدِّ  ،إلك طفد التدويـ مـ لدن الصَّ

 كل يـػقا الخبث طـ َحِدي
ّ
وقد اهتؿ . لقس مـفما  ويبعدوا طـف ،ث الـَّبِل

ُثقن مـ  لؿا لِذلؽ ،ث القاحدأساكقد اْلَحِديَكَؿا اهتؿقا باإلسـاد بجؿع  اْلُؿَحدِّ

إذا صدر  فجؿع الطرق كػقؾ ببقان الخطل :أهؿقة كبقرة يف مقزان الـؼد الحديثل

َواة : طؾل بـ الؿديـل قال ،وبذلؽ يتؿقز اإلسـاد الجقد مـ الرديء ،مـ بعض الرُّ

                                           
ثؼة حافظ  ،هق شعبة بـ الحجاج بـ القرد العتؽل، مقٓهؿ، أبق بسطام القاسطل، ُثّؿ البصري (0)

متؼـ، كان الثقري يؼقل: هق أمقر الؿممـقـ يف الحديث، وهق أول مـ فتش بالعراق طـ 

هـ(. هتذيب إسؿاء والؾغات 061ا، مات سـة )الرجال، وذب طـ السـة، وكان طابدً 

 (.2791، التؼريب )227و 7/22، وسقر أطالم الـبالء 246 -0/244

 .0/57التؿفقد  (2)

 40، وشرف أصحاب اْلَحديث: 0/05، وصبعة فماد طبد الباقل 0/02مسؾؿ  حمؼدمة صحق (3)

 .094(، واإللؿاع: 78)
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: ُثؿَّ إّن لجؿع الطرق فائدة أخرى. (1))الباب إذا َلْؿ تجؿع صرقف َلْؿ يتبقـ خطمه(

َواة َقد يحدث طؾ، فقستػاد تػسقر الـصقص لبعضفا أو ، ؿعـكك الإذ إّن بعض الرُّ

لذا قال اإلمام أحؿد بـ  :وتليت البؼقة يف سـد آخر ،ثمـ الحدي اجزءً  يروي

. (2)(اوالحديث يػسر بعضف بعًض  ،تػفؿف )الَحديث إذا لؿ تجؿع صرقف لؿ :ؾحـب

 ،إذا جؿعت صرقف تبقـ الؿراد مـفث )الحدي :(3)الحافظ أبق زرطة العراقل وقال

بجؿع  اًض ويعرف أي. (4)ة الروايات(ولقس لـا أن كتؿسؽ برواية وكرتك بؼق

 َأْو تػرد بِف ،اوإسـادً  اث الغريب متـً الحدي :الطرق
ّ
َحابِل  َوُهق الَِّذي تػرد بِف الصَّ

                                           
اوي وآداب السامع  (0) ، 82: الحديث(، ومعرفة أكقاع طؾؿ 0640) 2/202الجامع ٕخالق الرَّ

اوي 0/275، وصبعتـا 0/227، وشرح التبصرة والتذكرة 088وصبعتـا:  ، وتدريب الرَّ

 .2/610، وتقجقف الـظر 0/253

اوي  (2)  (.0641) 2/202الجامع ٕخالق الرَّ

اقل هق اإلمام العالمة الحافظ ولل الديـ أبق زرطة أحؿد بـ َطبد الرحقؿ بـ الحسقـ العر (3)

افِِعّل، وإصؾ الؿصري  هـ(، وبؽر بف والده بالسؿاع فلدرك العقالل، واكتػع 762د سـة )لالشَّ

 "اإلصراف بلوهام إصراف"هـ(، مـ تصاكقػف: 826ا، ودّرس يف حقاتف، تقيف سـة )بلبقف جد  

وغقرها. اكظر: صبؼات  "تحػة التحصقؾ يف ذكر الؿراسقؾ "و "تؽؿؾة صرح التثريب"و

، 0/336الالمع  ء، والضق284، ولحظ إلحاظ: 4/81قة، ٓبـ قاضل شفبة الشافع

 .0/34لؽتاب شرح التبصرة والتذكرة  ا، ومؼدمتـ0/363الؿحاضرة  ـوحس

 .7/080صرح التثريب  (4)



 

 

 (113 ) 

 
ّ
َحابِل فتؽرار  ،ومـ َثؿَّ يعرف هؾ الؿتػرد طدل أو مجروح ،راٍو دون الصَّ

. ذه الصـعةوإكؿا َلُف مؼاصد وغايات يعؾؿفا الؿشتغؾقن هب اطبثً  إساكقد َلؿ يؽـ

ِحق" ديباجة كتابف ؿ يفقال اإلمام ُمسؾ لك جؿؾة ما وإكا كعؿد إ) :"حالجامع الصَّ

وثالث صبؼات  فـؼسؿفا َطَؾك ثالثة أقسام ل اهلل أسـد مـ إخبار طـ رسق

إٓ أن يليت مقضع ٓ أستغـل فِقف طـ ترداد َحِديث فقف  ،ر تؽرارمـ الـاس طؾك غق

ٕن الؿعـك الزائد يف  :إلك جـب إسـاد لعؾة تؽقن هـاك إسـاد يؼع زيادة معـك َأو

 الحديث الذي فقففالبد مـ إطادة  ،ث تامالحديث الؿحتاج إِلقف يؼقم مؼام َحدي

ك طؾ الحديثالؿعـك مـ جؿؾة  أو أن يػصؾ َذلؽ ،ما وصػـا مـ الزيادة

اق ؿؾتف فنطادتف هبقلتف إذا ضولؽـ تػصقؾف ربؿا طسر مـ ج ،اختصاره إذا أمؽـ

 .(1)(أسؾؿ َذلؽ

                                           
 فماد. محؿدصبعة  5-0/4و، 0/3 صحقح مسؾؿ (0)
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 طرق اشخخراج امطديد
 )أو امِشائل امخّ يىكي ةُا وػرفث وكان امطديد(

 ]اشخخراج امطديد وي خالل امٌظر يف املخي[: امطريقث امراًًث

 :وسائل هذه الطريؼة *

 .أي أول الؿتـ الؿروي ،استخراج الحديث مـ خالل صرف الؿتـ. أ

ة َيؾزمف أن يحاول استحضار جؿقع وهق أن ُمستخدم هذه الطريؼ :وهـا تـبقف

، «..إكؿا إطؿال بالـقات» :مثؾ حديث ،ألػاظ الحديث الؿختؾػة لذلؽ الؿتـ

 :هبا افقـبغل لؾباحث أن يضع آحتؿآت التل يؿؽـ أن يؽقن الحديث مروي  

ر طؾقؽ طؿؾقة القققف طؾك  ٕن اختالف حرٍف واحد يف بداية الؽؾؿات قد ُيعسِّ

 .الحديث

ويجُد  ،سابؼة أو ٓحؼة ػ الباحث طؾك الحديث مـ خالل صرقيؼثؿ قد 

فنذا جاء  ،فقـبغل أن ُتؼّقد هذه إلػاظ الؿختؾػة يف البداية ،مختؾػة اهـاك ألػاضً 

الػفرس أو  بفتستطقع أن ُتؼؾّ  ،وقت البحث تؽقن إلػاظ مقجقدة بقـ يديؽ

تك تؼػ طؾك الؽتاب الذي ُرّتب طؾك بداية الحديث طؾك جؿقع القجقه ح

 .ُمرادك
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مـ حديث صقيؾ  اوهق أن بعض إحاديث قد تؽقن جزءً  :ثؿ يـتبف ٕمر آخر

وحقـفا يؽقن  ،فتبحث مـ خالل هذه الطريؼة فال تجده ،يليت الؾػظ يف وسطف

 :الحديث الؿشفقر :مثالف ،الحؾُّ أن تخّرج بلحد الطرق السابؼة أو الالحؼة

د تجده هبذا الؾػظ يف أحد الػفارس أو يف ٓ تؽا ،«صؾقا كؿا رأيتؿقين أصّؾل»

 ،ٕكف جزٌء مـ حديٍث صقيؾ فقف قصة :الؽتب التل رتبت طؾك بداية إحاديث

 .وهق حديث مالؽ بـ الحقيرث الؿشفقر

ويف كصفا اختالٌف  ،وقد تؽقن هـاك أحاديث مشفقرة طؾك ألسـة الػؼفاء

ولؽـ بؿعرفة إلػاظ  ،اصعبً  ايسقٌر مؿا يجعؾ طؿؾقة القققف طؾك مصادرها أمرً 

وهؾ هل جزء مـ حديث صقيؾ أم ٓ؟ َيْسُفُؾ طؾك الباحث القققف  ،واختالففا

 .طؾك الحديث مـ خالل هذه الطريؼة

 ،يعؿؾ بالتحؼقؼ أو صالب الرسائؾ الجامعقة ومـ هـا يحسـ التـبقف طؾك َمـ

إلػاظ يف  أحاديث أن يشقروا ٓختالف الػفرسة لِؿا ورد يف الؽتاب مِـ أكف طـد

إكؿا إطؿال بالـقات =  :فقؼقل مثاًل  ،ولِؿا يدخؾ ضؿـ حديٍث صقيؾ ،الػفرسة

حتك يستطقع الباحث أن  :ويػفرس جؿقع مؼاصع الحديث ،إطؿال بالـقات

 .ويخدم صؾبة العؾؿ خدمة كبقرة بذلؽ ،اجّقدً  ايـتػع مـ هذا الػفرس اكتػاطً 
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 :الؽتب التي تخدم هذه الوسقؾة *

ُرتب  امسـدً  اوٓ أستحضر كتابً  :تب التل رتبت طؾك حروف الؿعجؿالؽ. 0

أما باقل  ،طؾك حروف الؿعجؿ إٓ )مسـد الػردوس( ٕبل مـصقر الديؾؿل

 ،محذوفة إساكقد تعزو إلك أماكـ وجقد الحديث الؽتب ففل طبارة طـ كتب

ومـ أشفر هذه الؽتب )الجامع الصغقر وزيادتف(  ،أخرج الحديث والك َمـ

الذي خدمف الشقخ إلباين يف )صحقح الجامع الصغقر( و)ضعقػ  ،لؾسققصل

وهق  -لؽـف مات ولؿ يتؿف-لؾسققصل كتاب آخر  اوأيًض  ،الجامع الصغقر(

وهل الؿـسقبة إلك  :والؼسؿ إول مـف وهق أحاديث إققال ،)الجامع الؽبقر(

وهق إحاديث  :أما الؼسؿ الثاين ،طؾك حروف الفجاء مرتب، ففق ققل الـبل 

 .-كؿا سبؼ-طؾك الؿساكقد  ففق مرتب، الػعؾقة لؾـبل 

يجؿع الجامع الصغقر والؽبقر وهق كتاب )كـز الُعّؿال( لؾؿتؼل  وهـاك كتاب

بػفرسف الذي صدر يف مجؾديـ  خاصة ،لؾتخريج وهق كتاب مفؿ ،الفـدي

 .ضخؿقـ وهق مرتب طؾك حروف الؿعجؿ

طؾك  ولؽـ ففرسف مرتب ،أبقاب الػؼفطؾك  ا كتاب )الؽـز( ففق مرتبأم

 .وبف ُيستغـك طـ كتاب )الجامع الؽبقر( و)الجامع الصغقر( ،حروف الؿعجؿ

وهل ترتقبف طؾك  :)الجامع الؽبقر( مزية يف قسؿ إفعالـلؽـ يبؼك أن ل

وهذه الؿزية ٓ تقجد ٓ يف )كـز العؿال( وٓ يف كشاف  ،مساكقد الصحابة

 .أحاديثف وآثاره
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كتب إحاديث الؿشتفرة  :بت طؾك حروف الؿعجؿـ الؽتب التل ُرتم اأيًض 

ا يف ويذكروهن ،والؿؼصقد هبا إحاديث الدائرة طؾك ألسـة الـاس ،طؾك إلسـة

وقد اطتـك العؾؿاء برتتقب  ،العؾؿاء والعامة سقاء :احتجاجاهتؿ ومعامالهتؿ

 .كتب تبقـ مراتب هذه إحاديث مـ حقث الؼبقل والرد

وسؿاه )الملئ الؿـثقرة يف  ،يف ذلؽ هق الزركشل امـ أّلػ كتابً وأقدم 

ومطبقع باسؿ )التذكرة يف إحاديث  وهق مشتفر ،إحاديث الؿشفقرة(

وهق القحقد مـ كتب إحاديث  ،طؾك أبقاب الػؼف وهق مرتب ،الؿشتفرة(

 .الؿشتفرة طؾك إلسـة الذي ُرتب طؾك أبقاب الػؼف

تاله يف التللقػ  ،ففل مرتبة طؾك حروف الؿعجؿ أما بؼقة الؽتب أتقة

 .الحافظ ابـ حجر بـػس الؿسؿك )الملئ الؿـثقرة يف إحاديث الؿشفقرة(

كتاب يف ذلؽ هق كتاب )الؿؼاصد الحسـة يف بقان إحاديث الؿشتفرة  وتاله

يف التخريج وٓ  اوهق كافع جد   ،وهق أجّؾ هذه الؽتب ،طؾك إلسـة( لؾسخاوي

 ا.ـك طـف أبدً ُيستغ

وهق -( لؾسققصل كتاب )الدرر الؿـتثرة يف إحاديث الؿشتفرة اوأيًض 

وزاد طؾقف السققصل  ،طـ تؾخقٍص لؽتاب الزركشل السابؼ وهق طبارة -مطبقع

 -وهق متلخر طـ إئؿة السابؼقـ-ثؿ جاء ابـ صقلقن  ،يف )الدرر الؿـتثرة(

جؿع فقف مملػف  ،فرة( وهق مطبقعسؿاه )الشْذرة يف إحاديث الؿشت افللػ كتابً 

ثؿ جاء بعده  ،ولقس لف يف الؽتاب إٓ الجؿع ،بقـ الؽتب الثالثة السابؼة
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سؿاه )إتؼان ما يحسـ مـ إخبار الدائرة طؾك  اي فللػ كتابً الغزّ  الديـ بدر

جؿع فقف مملػف بقـ الؽتب السابؼة وأضاف إضافات  ،إلسـ( وهق مطبقع

 .كثقرة ومػقدة

الغزي فالتؼط مـ كتاب  الؽريؿ طبد د الؿصـػ وهق أحؿد بـوجاء حػق

يف كتاب سؿاه )الجّد الحثقث  "ٓ يثبت فقف حديث"جده السابؼ ما وصػ بلكف 

 .بؽر أبق زيد :حؼؼف الشقخ ،يف بقان ما لقس بحديث(

 ،-ـقـلإبراهقؿ بـ سؾقؿان بـ محؿد الِجق-وجاء إمام آخر وهق الجقـقـل 

حتك  ،زّي )إتؼان ما يحسـ( طؾك )الؿؼاصد الحسـة(فلخذ زيادات كتاب الغ

 .هل اإلضافات التل أضاففا الغزّي طؾك السخاوي يربز هذه الزيادات ويبقـ ما

 ءكتاب )كشػ الخػا -والتل جؿعت ما سبؼ-ومـ أهؿ الؽتب الؿتلخرة 

وهق طبارة  ،ومزيؾ اإللباس طّؿا يدور مـ الحديث طؾك ألسـة الـاس( لؾعجؾقين

 :لؽـ يعقبف أمران ،الؽتب السابؼة طـ خالصة

 ،اجد   اشديدً  اأ( أن الؿملػ اختصر كالم السخاوي والؿخّرجقـ اختصارً 

أما إساكقد التل كان  ،حتك لربؿا اكتػك يف بعض إحقان بذكر اسؿ العالؿ فؼط

إٓ طؾك  ولؿ ُيبِؼ  ،يسققفا السخاوي والؽالم طؾقفا وما يتعؾؼ هبا فحذفف كؾف

 .وهذا مؿا يؼؾؾ فائدة الؽتاب ،ذلؽ يسقر مـ شلء
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مـ أحؽامف وفقؿا  وقد أدخؾ طؼقدتف يف كثقر ،ب( أن الؿملػ متصقف

طؼقدتف  مـ خالل قراءة الؽتاب محاولة بّث حقث يظفر  ،يتعرض لف يف الؽتاب

 .مـ خاللف

ولؽـ ما سبؼ هل أمفات الؽتب يف ذلؽ  ،يف هذا الػـ وهـاك كتب كثقرة

 .وأهؿفا

لؽشافات الحديثة التل ُصـعت يف أواخر الؽتب الؿحؼؼة أو الػفارس وا. 2

مـ محؼؼل كتب السـّة يعتـقن بصـع ففارس  افؽثقرً  ،التل ُأفردت بالتصـقػ

وبعضفا  ،وبعضفا أطؿال جقدة متؼـة ،طؾك أصراف إحاديث يف تؾؽ الؽتب

 .حال ففل مفؿٌة وُمعقـٌة يف التخريج وطؾك كّؾ  ،يعرتيف الـؼص

 ففرس مستؼؾ :فؿـفا ،فا وهل ففارس الؽتب التسعةوكستعرُض أهؿ

لصحقح البخاري اسؿف )دلقؾ الؼاري لؿقاضع إحاديث يف صحقح البخاري( 

ويؿتاز بلكف حتك لق  ،-الطبعة السؾػقة-وهق مصـقع طؾك فتح الباري  ،لؾغـقؿان

ٕكف طّقـ لؽ اسؿ الؽتاب  :اختؾػت الطبعة فنكؽ تستطقع أن تؼػ طؾك الحديث

 .بوالبا

حقث جعؾ الؿجؾد  ،الباقل طبد أما )صحقح مسؾؿ( فطبعة محؿد فماد

 .الخامس ففارس لؾؽتاب
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صبعُة طزت طبقد الّدطاس وفقفا  )ســ أبل داود( فؽاكت أفضؾ صبعةٍ  أما

بعد ذلؽ بتحؼقؼ محؿد طّقامة وهل أجقد  ولؽـ صدرت صبعة ،ففارس

وإن كان -إلك أن  لؽـ هذه الطبعة لؿ يصدر لفا ففارس ،الطبعات إلك أن

 .-الؿحؼؼ وطد بنصدار ففرس لؾؽتاب

وٓ أطرف لف صبعة  ،أما )جامع الرتمذي( فؼد ُصـعت لف ففارس مـػردة

 ة.مػفرسة ففرسة جقد

 أما )ســ الـسائل مع شرح السققصل وحاشقة السـدي( فؼد رقؿفا

 .لؾػفارس كاماًل  اوصـع لفا مجؾدً  ،أبق غدة الػتاح طبد

 .( وصـع لف ففارسف)ســ ابـ ماج الباقل طبد محؿد فمادوكذلؽ فؼد حؼؼ 

 وأما )مقصل مالؽ( برواية يحقك الؾقثل الؿشفقرة فؼد أخرجف محؿد فماد

 .وصـع لف ففارس الباقل طبد

 .اأيًض  اومػفرًس  امحؼؼً  اوالروايات إخرى لؾؿقصل غالبفا خرج مطبقطً 

 :وأما )مسـد اإلمام أحؿد( فؾف ففرسان جّقدان

 .حؿدي السؾػل :)ُمرشد الؿحتار( مـ صـع وإطداد الشقخـالؿسؿك ب :األول

 اهلل لعبد)الؿـفج إسعد يف ترتقب أحاديث مسـد اإلمام أحؿد(  والثاين:

 .كاصر الرحؿاين
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ومقزة هذا الؽتاب أكف ففرس فقف ثالث صبعات  ،مجؾدات ةوهق يف أربع

 :لؾؿسـد

 هـ،0303ؿطبقطة طام ال ،مجؾدات ةالطبعة الؼديؿة التل صبعت يف ست

والطبعة التل برتتقب الساطايت )الػتح  ،والطبعة التل حؼؼفا الشقخ أحؿد شاكر

 .حـبؾ الشقباين( بـالرباين برتتقب مسـد أحؿد 

الرفاطل  اهلل طبد وأما )ســ الدارمل( فؾف ففرس مطبقع بنطداد أحؿد بـ

ػك الُبغا وأخرج )ســ الدارمل( مصط ،طؾك أصراف الحديث وطؾك الؿساكقد

 .بػفرس يف آخره اأيًض 

وهل مـ الػفارس  ،"دار طالؿ الؽتب"كثقرة أخرجتفا  اوهـاك ففارس أيًض 

 ،سؿقر صف الؿجذوب :وأشرف طؾك إصدار هذه الػفارس الدكتقر ،الؿتؼـة

 .وتجد يف الغالب أن أربعة أو خؿسة اشرتكقا يف إصدار ففرس واحد

الؿجؾد  ،مجؾدات ةيف أربع( الرزاق طبد مصـػلـ) اوقد أصدرت ففرًس 

 .والثالث والرابع طؾك الؿساكقد ،إول والثاين طؾك أصراف الحديث

 .مستدرك الحاكؿ( يف مجؾديـ ضخؿقـلـ) اأخرجقا ففرًس  اوأيًض 

 .مجؾدات ضخام ة)لؿجؿع الزوائد ومـبع الػقائد( يف أربع اوففرًس 

 .ســ الدارقطـل( يف مجؾديـ كبارلـ) اوففرًس 

 .وهل ففارس متؼـة ،صب الراية( لؾزيؾعلكلـ) اوففرًس 
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مـ الػفارس الؿفؿة كتاب )مقسقطة أصراف الحديث الـبقي( ٕبل  اأيًض 

 .هاجر محؿد السعقد بسققين زغؾقل

 ،اوخرج لف ذيٌؾ أيًض  ،اومقزة هذا الؽتاب أكف جؿع بقـ مائة وخؿسقـ كتابً 

 ،طؾك الحديث ولؽـف مػقد وكافع يف اإلطاكة طؾك القققف ،والؽتاب غقر دققؼ

 ا.ٕكف يـػع كثقرً  :وٓ ُيستغـك طـف

)الجامع الؿػفرس لؿصـػات إلباين( لسؾقؿ  :مـ الؽتب الجّقدة اأيًض 

 .الذي ففرس فقف إحاديث القاردة يف مملػات إلباين الؿطبقطة ،الفاللل

 ،اهـاك ففارس قديؿة مؿا يدل طؾك أن فؽرة الػفرسة لؾؽتب مقجقدة قديؿً 

فؼد ففرس  ،الؽتب الؿػفرسة كتاب )الؿجروحقـ( ٓبـ حبانومـ أقدم 

يف كتاب سؿاه )تذكرة  -الؿشفقر بابـ الؼقسراين-أحاديثف ابـ صاهر الؿؼدسل 

 ،حقث ففرس كتاب )الؿجروحقـ( طؾك حروف الؿعجؿ ،الحػاظ( وهق مطبقع

يذكر لؽ فقف حؽؿ ابـ  بؾ هق ففرس ،فؼط اومقزة هذا الؽتاب أكف لقس ففرًس 

-والراوي الذي تؽؾؿ يف الحديث بسببف  ،طؾك الحديث بعد سقاقف لطرفف حبان

وهذه فائدة مفؿة  ،ثؿ قد يضقػ ابـ صاهر رأيف الشخصل ،-طؾة التضعقػ :أي

 ا.جد  

آخر وهق )ذخقرة الحػاظ(  اكتابً  -اأيًض -وقد صـع ابـ صاهر الؿؼدسل 

 ةيف خؿسوقد ُصبع هذا الؽتاب  ،فقف كتاب )الؽامؾ( ٓبـ طدي َففرَس 
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وقد  ،وفقف كػس الؿزايا السابؼة مـ الػفرسة طؾك أصراف الحديث ،مجؾدات

 .يتعؼب ابـ صاهر الؿؼدسل بعض إحاديث يف رأي خاص لف

 .هذه أهؿ الػفارس التل ُرتبت طؾك حروف الؿعجؿ
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 كخب األطراف

 :ضقًقخُا -1
ك اقتصر فقفا مملػقها طؾ ،كتب إصراف هل كقع مـ الؿصـػات الحديثقة

ثؿ ذكر أساكقده التل ورد مـ صريؼفا  ،ذكر صرف الحديث الذي يدل طؾك بؼقتف

ثؿ إن  ،و بالـسبة لؽتب مخصقصةأ ،إما طؾك سبقؾ آستقعاب ،ذلؽ الؿتـ

وبعضفؿ اقتصر طؾك ذكر شقخ  ،بعض الؿصـػقـ ذكر أساكقد ذلؽ الؿتـ بتؿامفا

 .الؿملػ فؼط

 :حرحًتُا -2
مرتبقـ  ،قفا رتبقها طؾك مساكقد الصحابةفالغالب أن مملػ :أما ترتقبفا

أي يبدءون بلحاديث الصحابل الذي أول اسؿف  ،أسؿاءهؿ طؾك حروف الؿعجؿ

طؾك الحروف بالـسبة  -وهق قؾقؾ-وربؿا رتبفا بعضفؿ  ،ألػ ثؿ باء وهؽذا

 ،«أصراف الغرائب وإفراد»كؿا فعؾ أبق الػضؾ بـ صاهر يف كتاب  ،ٕول الؿتـ
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وكذلؽ  ،(1)رتبف طؾك حروف الؿعجؿ بالـسبة ٕوائؾ الؿتقنفؼد  ،لؾدارقطـل

 .«(2)الؽشاف يف معرفة إصراف»فعؾ الحافظ محؿد بـ طؾل الحسقـل يف كتابف 

 :وػٌى األطراف -3
الجزء مـ متـف الدال طؾك : معـاه «صرف الحديث»و، «صرف»إصراف جؿع 

، «الم طؾك خؿسبـل اإلس» :وحديث، «كؾؽؿ راع» :حديث: مثؾ ققلـا ،بؼقتف

 .وهؽذا، «اإليؿان بضع وسبعقن شعبة» :وحديث

 :غددها -4
 :ومـ أشفرها ،وكتب إصراف كثقرة

 الؿتقىف ،ٕبل مسعقد إبراهقؿ بـ محؿد الدمشؼل ،أصراف الصحقحقـ -0

 .هـ 410سـة 

سـة  الؿتقىف ،ٕبل محؿد خؾػ بـ محؿد القاسطل ،أصراف الصحقحقـ -2

 .أيًضا هـ 410

                                           

 (.071: ص)الرسالة الؿستطرفة  :اكظر (0)

، لؾـابؾسل، والحسقـل هذا هق تؾؿقذ الحافظ «(4: ص)ؿقاريث ذخائر ال»مؼدمة  :اكظر (2)

 الؿذكقر يف أصراف الؽتب الستة. وكتابف هـ،795سـة  وقد تقيف ،الؿزي
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لؾحافظ أبل  ،أي أصراف الســ إربعة ،اف طؾك معرفة إصرافشراإل -3

 هـ.570سـة  الؿتقىف ،)ابـ طساكر( الدمشؼلـالؼاسؿ طؾل بـ الحسـ الؿشفقر ب

لؾحافظ  ،أي أصراف الؽتب الستة ،(1)تحػة إشراف بؿعرفة إصراف -4

 هـ.742سـة  الؿتقىف ،الِؿّزي الرحؿـ طبد أبل الحجاج يقسػ

لؾحافظ أحؿد بـ طؾل بـ حجر  ،(2)لؿفرة بلصراف العشرةإتحاف ا -5

 هـ.852سـة  الؿتقىف ،العسؼالين

 ،حؿد بـ محؿد البقصقريإٔبل العباس  ،(3)أصراف الؿساكقد العشرة -6

 هـ.841سـة  الؿتقىف

                                           
 طقد تصقيره يف الؼاهرة وبقروت.أو ، يف الفـدشر كاماًل ك (0)

حؿد ومسـد الدارمل وصحقح ابـ أالؿقصل ومسـد الشافعل ومسـد  هل:وهذه العشرة  (2)

الجارود، وصحقح ابـ حبان، ومستدرك الحاكؿ، ومستخرج أبل طقاكة،  ابـومـتؼك  ة،خزيؿ

ٕن صحقح ابـ  اوشرح معاين أثار لؾطحاوي، وســ الدارقطـل. وإكؿا زاد العدد واحدً 

تذكرة الحػاظ  ؾيذ« لحظ إلحاظ»كؿا يف  ربعف،خزيؿة لؿ يقجد مـف سقى قدر 

 .(333:ص)

ومسـد مسدد بـ  الحؿقدي،ومسـد أبل بؽر  ،أبل داود الطقالسل مسـد هل:وهذه العشرة  (3)

ومسـد أبل بؽر بـ أبل  راهقيف،ومسـد إسحؼ بـ  ومسـد محؿد بـ يحقك العدين،مسرهد، 

 أسامة،ومسـد الحارث بـ محؿد بـ أبل  حؿقد،ومسـد طبد بـ  مـقع،بـ  ومسـد أحؿد شقبة،

 الؿقصؾل.ومسـد أبل يعؾك 
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غـل ال لعبد، (1)ذخائر الؿقاريث يف الدٓلة طؾك مقاضع الحديث -7

 هـ.0043سـة  الؿتقىف ،الـابؾسل

 :أشفرها ما يؾل ،لؽتب إصراف فقائد متعددة :ائدهافو

وبالتالل معرفة  ،معرفة أساكقد الحديث الؿختؾػة مجتؿعة يف مؽان واحد -أ

 ا.أو مشفقرً  او طزيزً أ اما إذا كان الحديث غريبً 

معرفة مـ أخرج الحديث مـ أصحاب الؿصـػات إصقل يف  -ب

 .الذي أخرجقه فقف والباب ،الحديث

طدد أحاديث كؾ صحابل يف الؽتب التل طؿؾ طؾقفا كتاب  معرفة -ج

 .إصراف

 تـبقه:

هق  كؿا-يـبغل أن ُيعؾؿ أن كتب إصراف ٓ تعطقؽ متـ الحديث كاماًل 

كؿا أهنا ٓ تعطقؽ لػظ الحديث ذاتف يف الؽتب التل يشؿؾفا كتاب  -واضح

اجع الذي وطؾك الؿر ،وإكؿا تعطقؽ الؿعـك الؿقجقد يف تؾؽ الؽتب ،إصراف

 بالؾػظ كػسف أن يرجع إلك الؿصادر التل أشارت إلقفا يريد متـ الحديث كاماًل 

ولقست  ،ففل بؿثابة دلقؾ طؾك مؽان وجقد تؾؽ إحاديث ،كتب إصراف

 .وٓ تحقجؽ لؾرجقع إلك مصدر آخر ،كالؿساكقد التل تعطقؽ الحديث كاماًل 

                                           

 «.الـاشر»طادت تصقيره دار الؿعرفة يف بقروت. أو ،كشر يف الؼاهرة (0)
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 يف امدًلمث ىلع وِاضع امطديد ذخائر املِاريد -ب

 :مصـػه -1

 .الدمشؼل الحـػل هـ(0043 - هـ0151)الغـل الـابؾسل  طبد صـػف الشقخ

 :موضوعه -2

 .جؿع أصراف الؽتب الستة ومقصل مالؽ

 :ترتقبه -3

 ،ذكرهؿ طؾك كسؼ حروف الؿعجؿ امرتبً  ،رتبف مصـػف طؾك مساكقد الصحابة

 .بالقاء ابالفؿزة مـتفقً  امبتدئً 

 :تؼسقؿه -4

ما يف كؾ باب طؾك كسؼ  امرتبً  ،ؽتاب إلك سبعة أبقابلؼد قسؿ الؿصـػ ال

 :وهذه إبقاب هل ، لالستخراجحروف الؿعجؿ تسفقاًل 

 .يف مساكقد الرجال مـ الصحابة :الباب إول

يف مساكقد مـ اشتفر مـفؿ بالؽـقة مرتبة طؾك الحروف بالـسبة  :الباب الثاين

 .بف كٕول حرف مـ آسؿ الؿؽـ

مساكقد الؿبفؿقـ مـ الرجال حسب ما ذكر فقفؿ مـ يف  :الباب الثالث

 .إققال طؾك ترتقب أسؿاء الرواة طـفؿ
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 .يف مساكقد الـساء الصحابقات :الباب الرابع

 .يف مساكقد مـ اشتفر مـفـ بالؽـقة :الباب الخامس

 تيف مساكقد الؿبفؿات مـ الـساء الصحابقات مرتبة طؾك  :الباب السادس

 .ـفـترتقب أسؿاء الرواة ط

يف ذكر الؿراسقؾ مـ إحاديث مرتبة طؾك أسؿاء رجالفا  :الباب السابع

 .الؿرسؾقـ

ويف  ،ويف الؿبفؿقـ مـفؿ ،وألحؼ هبذا الباب ثالثة فصقل يف كـك الؿرسؾقـ

 .مراسقؾ الـساء

وقسؿ بعض إبقاب السابؼة إلك فصقل فقؿا يتعؾؼ بؽـی بعض إسؿاء وما 

 .شابف ذلؽ

 :رموزه -5

س( ). )ت( لؾرتمذي. )د( ٕبل داود. )م( لؿسؾؿ. خاري)خ( لؾب

 .)ط( لؾؿقصل. ف( ٓبـ ماجهـ) .(1)لؾـسائل

                                           
 ، وهل الؿتداولة.« مـ ســ الـبل الؿختار كالؿجتب»ـيف ســف الصغرى الؿسؿاة ب (0)



 

 

( 131 ) 

 :يراد األحاديث فقفاإكقػقة عرض الؿساكقد و -6

ثؿ ، «حرف الفؿزة»: فؼال، الفؿزة بحرف -اقريبً  مر كؿا۔بدأ الؿملػ الؽتاب 

بخط  «حديث»ل: ، ثؿ قا طـ الـبل ،أبقض بـ حؿال الحؿقري الؿلربل»: قال

فاستؼطعف الؿؾح الذي   أكف وفد إلك الـبل»: ثؿ ذكر صرف الحديث فؼال، كبقر

يف الخراج  «د»]: ثؿ كتب ما يؾل «يف إراك كحؿ ٓ :وفقف»: ثؿ قال ،«بؿلرب

يف  «ت». وطـ محؿد بـ أحؿد الؼرشل، طـ قتقبة بـ سعقد ومحؿد بـ الؿتقكؾ

اكتفك إيراد  .محؿد بـ يحقك بـ أبل طؿر[طـ  (1)( فقفهـ). إحؽام طـ قتقبة

 .ثؿ ذكر بؼقة أحاديث هذا الصحابل هبذا الشؽؾ. الحديث

ويالحظ أكف ٓ يذكر مـ اإلسـاد إٓ شقخ الؿصـػ الذي روى ذلؽ 

كؿا صرح بذلؽ يف مؼدمة  ،اويرتك ذكر باقل رجال اإلسـاد اختصارً  ،الحديث

 .بخالف كتاب تحػة إشراف لؾؿزي ،(2)الؽتاب

بحقث يذكر صرف  ،وقد اطترب الؿعـك أو بعضف دون الؾػظ يف جؿقع الروايات

بالرمقز إلك ما يقافؼفا يف ويشقر بعد ذلؽ  ،الحديث بؾػظف يف بعض الؿصـػات

 .دون إلػاظ كالؿعـ

                                           

 يف كتاب إحؽام . :أي (0)

 (.0/4)  مؼدمة الؽتاب الؿذكقر :اكظر (2)
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طـ جؿؾة مـ الصحابة يذكر الحديث يف مسـد واحد  اوإذا كان الحديث مروي  

كف يذكر نف، «تحػة إشراف»ؾ الؿزي يف بخالف ما فع ،مـفؿ خشقة التؽرار

الحديث القاحد الذي رواه طدد مـ الصحابة يف مساكقد جؿقع الصحابة الذيـ 

ذخائر »ولذلؽ جاءت طدة أحاديث  ،فتؽررت يف كتابف بعض إحاديث، رووه

 «تحػة إشراف»طؾك حقـ بؾغت طدة أحاديث ، احديثً  (02312) «الؿقاريث

 .-اقريبً  رّ كؿا م-ا حديثً  (09595)

 :كقػقة الؿراجعة فقه -7

 :(1)قال مصـػف يف الؿؼدمة

يف أي شلء ، فتلمؾ يف معـك الحديث الذي تريده وإذا أردت آستخراج مـف

ثؿ تلمؾ الصحابل الذي طـف رواية ذلؽ ، هق؟ وٓ تعترب خصقص ألػاضف

ر والرواية طـ صحابل آخ، فؼد يؽقن يف السـد طـ طؿر أو أكس مثاًل ، الحديث

ثؿ اكشػ طـف يف  ،الؿروي طـف فصحح الصحابل ،مذكقر يف ذلؽ الحديث

 .«محؾف تجده إن شاء اهلل تعالك

 :لؾؿزي «تحػة األشراف»الؿوازكة بقـه وبقن كتاب  -8

فؽتاب الؿزي أجقد لؿـ  ،ٓ شؽ أن لؽؾ كتاب مقزة يتؿقز هبا طـ أخر

ـ كثرة صرقف واختالف ويريد الحؽؿ طؾك الحديث م ،يريد إساكقد ويعتـل هبا

                                           

 (.0/4) الؿصدر السابؼ (0)
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يف  -الذي رواه طدد مـ الصحابة-كؿا أكف يؿتاز بذكر الحديث ، رجالف

لفذا الحديث مـ  ٕن مـ طرف أي راو، وهل مقزة جقدة ،امساكقدهؿ جؿقعً 

فؼد ٓ يجد هذا  «ذخائر الؿقاريث»أما يف ، كف يجده يف مسـدهنالصحابة ف

 .ذا كؼص يف الؽتابوه ،الحديث يف مساكقد بعض رواتف مـ الصحابة

ؿف فؼد جاء حج، يؿتاز بؿقزة آختصار، «ذخائر الؿقاريث»طؾك أن كتاب 

وهذه مقزة مفؿة لؿـ يريد آستدٓل طؾك  ،(1)بؿؼدار ربع حجؿ كتاب الؿزي

ومعرفة مـ أخرجف مـ أصحاب الؿصـػات التل احتقاها  ،متـ الحديث فؼط

مؽاكف بعد نثؿ ب ،أيسر سبقؾكف يحصؾ طؾك بغقتف مـ أقصر صريؼ ونف ،الؽتاب

 ،معرفة مقضعف أن يعرف تؿام أساكقده هـاك يف تؾؽ الؿصادر التل أحقؾ طؾقفا

 .ويبـل طؾقفا ما شاء

 :والتعريف ببعضفا، Aشفر كتب التخاريج -4

فؿـ أشفر  ،(2)قؾت إن طؾؿاء الحديث صـػقا طشرات مـ كتب التخاريج

 :تؾؽ الؽتب

                                           
زاء داخؾ مجؾديـ، طؾك حقـ أن كاشر كتاب يف أربعة أج« ذخائر الؿقاريث»كتاب  صبع (0)

ربعة طشر أقدر أن الؽتاب سقتؿ يف طشرة مجؾدات ]تؿ كشر الؽتاب يف « تحػة إشراف»

 [ ما بقـ الؿعؼقفتقـ مـ الـاشر.امجؾدً 

 (.090 -085اكظر: أسؿاء ما يؼارب أربعقـ كتاًبا يف التخريج يف )الرسالة الؿستطرفة( )ص:  (2)
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تصـقػ محؿد بـ  ،إسحؼ الشقرازيٕبل ، تخريج أحاديث الؿفذب -0

 .هـ(584ت: الحازمل ) مقسك

تصـقػ محؿد بـ  ،ٓبـ الحاجب، تخريج أحاديث الؿختصر الؽبقر -2

 .هـ(744 ت:الؿؼدسل ) فاديال طبدأحؿد 

بـ يقسػ  اهلل طبدتصـقػ  ،لؾؿرغقـاين، كصب الراية ٕحاديث الفداية -3

 .(هـ 762الزيؾعل )

 .الؾحافظ الزيؾعل أيًض  ،لؾزمخشري ،تخريج أحاديث الؽشاف -4

البدر الؿـقر يف تخريج إحاديث وأثار القاقعة يف الشرح الؽبقر  -5

 .هـ(814 ت:)تصـقػ طؿر بـ طؾل بـ الؿؾؼـ  ،لؾرافعل

الؿغـل طـ حؿؾ إسػار يف إسػار يف تخريج ما يف إحقاء مـ  -6

 .هـ(816 ت:)الرحقؿ بـ الحسقـ العراقل  طبد تصـقػ ،إخبار

لؾحافظ العراقل  ،تخريج إحاديث التل يشقر إلقفا الرتمذي يف كؾ باب -7

 .اأيًض 

 ،لؾرافعل، التؾخقص الحبقر يف تخريج أحاديث شرح القجقز الؽبقر –8

 .هـ(852 ت:حؿد بـ طؾل بـ حجر العسؼالين )أتصـقػ 

 .الؾحافظ ابـ حجر أيًض  ،حاديث الفدايةأالدراية يف تخريج  -9
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الرؤوف بـ  تصـقػ طبد ،حػة الراوي يف تخريج أحاديث البقضاويت -01

 .هـ(0130 ت:طؾل الؿـاوي )

 :ببعضفا مع كبذة طـ حقاة مملػقفا تعريػةوإلقؽ 

A- كصب الراية ألحاديث الفداية: 

وقد صـػف الحافظ  ،هق مـ أشفر ما وصؾـا مـ كتب التخاريج الحديثقة

الؿتقىف سـة  ،الزيؾعل الحـػل بـ يقسػ اهلل طبد أبق محؿد الديـ جؿال

ج فقف مملػف إحاديث التل استشفد هبا العالمة طؾل  ،(1)هـ762 وهق كتاب خرَّ

 .يف الػؼف الحـػل «الفداية»يف كتابف  (هـ593ت: بـ أبل بؽر الؿرغقـاين الحـػل )

                                           
( الزيؾعل)و ،اهلل بـ يقسػ الزيؾعل الحـػل ؿتؼـ جؿال الديـ أبق محؿد طبدهق الحافظ ال (0)

بؾدة طؾك ساحؾ الحبشة، وفقفا مقضع لؿحط السػـ، وهل أن مـ أرض  (ؾعيز)كسبة إلك 

بف، وخرج  كالصقمال، كشل رحؿف اهلل كشلة طؾؿقة فتػؼف وبرع فقف، وصؾب الحديث واطتـ

، ومـ شققخف الػخر الزيؾعل شارح الؽـز، والؼاضل شققخ وقتف كبار وألػ وجؿع وسؿع مـ

طالء الديـ الرتكاين، وٓزم مطالعة كتب الحديث إلك أن خرج أحاديث الفداية، وأحاديث 

ا، وكان الحافظ العراقل يرافؼف يف مطالعة الؽتب بالغً  استقعاًبافاستقطب ذلؽ  ،الؽشاف

آخر يف التخريج، وهق  اا، وصـػ كتابً الحديثقة لتخريج الؽتب التل كاكا قد اطتـقا بتخريجف

 ـ،ه762الؽشاف لؾزمخشري. تقيف رحؿف اهلل يف الؼاهرة ودفـ فقفا سـة  ثيتخريج أحاد

 رحؿف اهلل رحؿة واسعة.
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 اوأكػعفا وأشؿؾفا ذكرً  -إن لؿ يؽـ أجقدها-وهق مـ أجقد كتب التخريج 

مع ذكر أققال أئؿة الجرح  ،قان مقاضعف يف كتب السـة الؽثقرةلطرق الحديث وب

 .-فقؿا أطؾؿ-والتعديؾ يف رجال إسـاد الحديث بشؽؾ شاٍف واٍف لؿ ُيسبؼ إلقف 

وقد استؿد مـ صريؼتف ومعؾقماتف هذه مـ جاء بعده مـ أصحاب كتب 

 .ٓسقؿا الحافظ ابـ حجر العسؼالين ،التخاريج

وسعة اصالطف  ،الزيؾعل يف الحديث وطؾقمفيدل طؾك تبحر  وهذا الؽتاب

قال العالمة السقد محؿد  ،وقدرتف طؾك استخراج ما فقفا ،طؾك مصادره الؽثقرة

وهق تخريج كافع »: طـ هذا الؽتاب «الؿستطرفةالرسالة »بـ جعػر الؽتاين يف 

الحافظ ابـ  ااستؿد مـ جاء بعده مـ شراح الفداية، بؾ مـف استؿد كثقرً  مـف، اجد  

، وهق شاهد طؾك تبحره يف فـ الحديث وأسؿاء الرجال، (1)حجر يف تخاريجف

 .(2)«وسعة كظره يف فروع الحديث إلك الؽؿال

أورده صاحب أكف يذكر كص الحديث الذي  :وصريؼة تخريجف يف هذا الؽتاب

ثؿ يذكر مـ أخرجف مـ أصحاب كتب الحديث وغقرها  «الفداية»كتاب 

يذكر إحاديث التل تدطؿ وتشفد لؿعـك ثؿ ، صرقف ومقاضعف امستؼصقً 

                                           
وقد اطرتف الحافظ ابـ حجر بذلؽ، وأشار إلك استػادتف مـ تخاريج هذا الؽتاب يف مؼدمة  (0)

 «.9)ص:  الحبقر»و« 01: ص)« ةالدراية يف تخريج أحاديث الفداي» كتابقف

 (.088: ص)الرسالة الؿستطرفة  (2)
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ويرمز لفذه  ،االفداية، ويذكر مـ أخرجف أيًض »الحديث الذي ذكره صاحب 

يث ثؿ إن كاكت الؿسللة خالفقة يذكر إحاد ،«أحاديث الباب»ـب (1)إحاديث

ويرمز لفذه  ،التل استشفد هبا العؾؿاء وإئؿة الؿخالػقن لؿا ذهب إلقف إحـاف

يػعؾ كؾ ذلؽ . اويذكر مـ أخرجفا أيًض ، «أحاديث الخصقم»ـإحاديث ب

كصاف مـ غقر أن يؿقؾ بف طـ الحؼ تعصب مذهبل أو بؿـتفك الـزاهة وكؿال اإل

 .سقاه

كاكت إولك يف الفـد يف أوائؾ هذا الؼرن  ،وقد صبع الؽتاب صبعتقـ

وفقفا  ،لؽـ هذه الطبعة كاكت مشحقكة بإغالط يف إساكقد والؿتقن ،الفجري

وكاكت الطبعة الثاكقة بالؼاهرة  ،تصحقػ وسؼط بحقث ٓ يؿؽـ آطتؿاد طؾقفا

 هـ0357وذلؽ سـة  ،تحت إشراف وتصحقح إدارة الؿجؾس العؾؿل بالباكستان

 .(2)ؾداتجم وهل صبعة جقدة محؼؼة يف أربعة، م بؿطبعة دار الؿلمقن0938 -

فقبدأ الؽتاب  ،فقةوتخريج أحاديث الؽتاب مرتبة حسب ترتقب الؽتب الػؼ

وقد تبع يف  ،ويستؿر إلك آخر أبقاب الػؼف ،بتخريج أحاديث كتاب الطفارة

لذلؽ فالرجقع إلقف سفؾ  ،ترتقب إبقاب صاحب إصؾ أي كتاب الفداية

                                           
 .«الفداية»أي إحاديث التل تدطؿ وتشفد لؿعـك حديث كتاب  (0)

 ،سالملطقد تصقير هذه الـسخة يف بقروت لدى دار إحقاء الرتاث العربل والؿؽتب اإلأ (2)

 .«الـاشر»يف الؼاهرة لدى دار الحديث بإزهر . أيًضا ر وصقّ 
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 ،لي باب يتعؾؼبٕكف ما طؾك الؿراجع فقف إٓ أن يعرف مقضقع الحديث و ،اجد  

 .ثؿ يـظره يف ذلؽ الباب

يعترب مقسقطة ضخؿة  -يف طرض صريؼة الؿملػ فقف كؿا مرّ -هذا والؽتاب 

سقاء التل استدل هبا الحـػقة أو غقرهؿ مـ أصحاب  :لتخريج أحاديث إحؽام

ما يستدل بف الػؼفاء مـ سائر أصحاب  لجّؾ  وٍ حاففق  ،الؿذاهب إخرى

 فجزى اهلل ،وهذه مقزة طظقؿة يؿتاز هبا هذا الؽتاب الجؾقؾ ،الؿذاهب الؿتبقطة

 .ا وطـ الؿسؾؿقـ خقر الجزاءمصـػف طـّ 

 :كؿوذج من الؽتاب

وهق تخريج حديث يتعؾؼ  ،ا مـ التخريج يف هذا الؽتابوإلقؽ كؿقذًج 

 :قال، بؽقػقة تطفقر الؿـل مـ الثقب

فاغسؾقف إن » :أكف قال لعائشة يف الؿـل روي طـ الـبل  :الحديث الثالث

وروی الدارقطـل يف ســف مـ . غريب :قؾت ،«اوافركقف إن كان يابًس  ،اكان رصبً 

 ،طـ يحقك بـ سعقد ،ثـا إوزاطل ،ثـا بشر بـ بؽر :بـ الزبقر اهلل طبد حديث

إذا كان  كـت أفرك الؿـل مـ ثقب رسقل اهلل » :طـ طائشة قالت ،طـ طؿرة

 . كتفیا. «اوأغسؾف إذا كان رصبً  ا،يابًس 

بـ  اهلل طبد طـ طائشة إٓٓ يعؾؿ مـ أسـده  :ورواه البزار يف مسـده وقال

 . اكتفك .ورواه غقره طـ طؿرة مرساًل . الزبقر هذا
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والحـػقة يحتجقن طؾك كجاسة الؿـل بحديث  :قال ابـ الجقزي يف التحؼقؼ

وافركقف إن كان  ،اواغسؾقف إن كان رصبً » :أكف قال لعائشة رووه طـ الـبل 

ثؿ ذكر  ،ـ كالم طائشةوإكؿا روي كحقه م ،وهذا حديث ٓ يعرف :قال ،«ايابًس 

ومـ الـاس مـ حؿؾ فرك الثقب طؾك . واهلل أطؾؿ ،حديث الدار قطـل الؿذكقر

كـت أفركف مـ » :«مسؾؿ»يـتؼض بؿا وقع يف  وهذا ،غقر الثقب الذي يصؾل فقف

والػاء ترفع ، «ثؿ يصؾل فقف» :وطـد أبل داود، «فقصؾل فقف ثقب رسقل اهلل 

وهذا ، بعض الؿالؽقة طؾك الػرك بالؿاء وحؿؾف. احتؿال غسؾف بعد الػرك

 لؼد رأيتـل وإين ٕحؽف مـ ثقب رسقل اهلل » :اأيًض  «مسؾؿ»يـتؼض بؿا يف 

 . «واهلل أطؾؿ «بظػري ايابًس 

أهنا كاكت تغسؾ » :وى البخاري ومسؾؿ مـ حديث طائشة:[ ر(1)]ثؿ قال

لؿاء يف فقخرج فقصؾل فقف وأكا أكظر إلك بؼع ا الؿـل مـ ثقب رسقل اهلل 

مـ ثقبف  فأفرككـت » :وهذا ٓ مـافاة بقـف وبقـ ققلفا :قال البقفؼل. اكتفك ،«ثقبف

وقال . اكتفك ،كؿا ٓ مـافاة بقـ غسؾف قدمقف ومسحف طؾك الخػقـ ،«ثؿ يصؾل فقف

ٓ  ،ٕن غسؾف كان لالستؼذار ،لقس يف هذا الحديث حجة :ابـ الجقزي

 .لؾـجاسة

 .اسقليت قريبً  «مـ خؿس إكؿا يغسؾ الثقب» :حديث آخر

                                           
 الؽالم الذي بقـ الؿعؽقفتقـ لقس مـ كالم الزيؾعل وإكؿا هق مـ كالمل. (0)
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بـ جعػر بـ  حدثـا حسقـ بـ طؾل، «مصـػف»روی ابـ أبل شقبة يف : أثار

إين  :سلل رجؾ طؿر بـ الخطاب فؼال» :طـ خالد بـ أبل طزة قال ،برقان

وإن  ،فاحؽؽف اوإن كان يابًس  ،فاغسؾف اإن كان رصبً  :فؼال ،احتؾؿت طؾك صـػسة

 .اكتفی ،«خػل طؾقؽ فارششف بالؿاء

 أكبلكا طؽرمة ،حدثـا معاذ بـ معاذ :روى أحؿد يف مسـده :لخصقماأحاديث 

 كان رسقل اهلل » :طـ طائشة قالت ،بـ طبقد بـ طؿقر اهلل طبد طـ ،ارؿطبـ 

 ،«ثؿ يصؾل فقف اويحتف يابًس  ،يسؾت الؿـل مـ ثقبف بعرق اإلذخر ثؿ يصؾل فقف

 .اكتفك

طـ  ،«معجؿف» طرباين يفوال، «ســف»أخرجف الدارقطـل يف  :حديث آخر

طـ محؿد بـ  ،طـ شريؽ الؼاضل ،إسحاق بـ يقسػ بـ إزرق

طـ الؿـل يصقب  سئؾ الـبل : طـ ابـ طباس قال ،طـ ططاء ،رحؿـال طبد

إكؿا هق بؿـزلة الؿخاط أو البزاق، وقال: إكؿا يؽػقؽ أن تؿسحف » :قال، الثقب

طـ  ،عف غقر إسحاق إزرقلؿ يرف :قال الدارقطـل. اكتفك، «بخرقة أو بنذخرة

وإسحاق إمام مخرج لف يف : «التحؼقؼ»قال ابـ الجقزي يف . اكتفك ،شريؽ

. اكتفك، ومـ وقػف لؿ يحػظ، وهل مـ الثؼة مؼبقلة، ورفعف زيادة ،«الصحقحقـ»

طـ طؿرو بـ ديـار  ،سػقان ثـا ،مـ صريؼ الشافعل «الؿعرفة» ورواه البقفؼل يف

هذا هق الصحقح  :وقال ،اطـ ابـ طباس مقققفً  ،طـ ططاء وابـ جريج كالهؿا
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 ،وٓ يثبت اطـ ططاء مرفقطً  ،طـ ابـ أبل لقؾك ،وقد روي طـ شريؽ ،مقققف

 .(1)اكتفك

 :الدراية يف تخريج Aحاديث الفداية -ب

وهق تؾخقص  ،(2)هذا الؽتاب مـ كتب التخريج لؾحافظ ابـ حجر العسؼالين

ولؿ يصـػف  ،االؽالم طؾقف قريبً  لذي مرلؾحافظ الزيؾعل ا «كصب الراية» لؽتاب

 ًٓ  ،«كصب الراية»ما جاء مـ التخاريج التل يف وإكؿا لخص فقف  ،صاحبف استؼال

                                           

 (.201 -0/219« )كصب الراية»الـص مـ  :اكظر (0)

هق الحافظ أبق الػضؾ أحؿد بـ طؾل بـ حجر الؽـاين العسؼالين إصؾ، الؿصري الؿقلد  (2)

وماتت أمف قبؾ ذلؽ، فـشل  ،777ومات والده سـة  ،هـ773الؼاهرة، ولد سـة  ؾيكز، والؿـشل

يتقؿًا. حػظ الؼرآن ولف تسع سـقـ، استصحبف وصقف كقر الديـ طؾل الخروبل إلك الحج سـة 

اهلل  فسؿع صحقح البخاري طؾك مسـد الحجاز طػقػ الديـ طبد ،هـ وجاور معف بؿؽة784

كظر يف ثؿ حبب إلقف الـظر يف التقاريخ، و ،ا مـ مختصرات العؾقمالـشاوري، ثؿ حػظ كتبً 

هـ فالزمف طشرة أطقام، 796فـقن إدب فؼال الشعر، ثؿ اجتؿع بالحافظ العراقل سـة 

سؽـدرية، ثؿ حج ودخؾ القؿـ، ثؿ رحؾ إلك الشام وحبب إلقف فـ الحديث، ثؿ رحؾ إلك اإل

الؿػقدة التل تغـل شفرهتا طـ ذكرها،  قرةوسؿع يف كثقر مـ بؾداهنا، ثؿ صـػ الؽتب الؽث

 ،هـ852تقيف سـة  ،وشفد لف العؾؿاء بسعة آصالع والحػظ ك،س وأفتودرّ  وولل الؼضاء،

 رحؿف اهلل رحؿة واسعة.
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أكف  ىبلشقاء مـ مؼاصد إصؾ رأ لؽـف أخّؾ  ،يف إبقاب إصؾ وترتقبف كرتتقب

 :فؼد قال ،كؿا ذكر ذلؽ يف مؼدمة الؽتاب ،يؿؽـ آستغـاء طـفا

مام ؿا لخصت تخريج إحاديث التل تضؿـفا شرح القجقز لإلفنين ل :Aما بعد

كان  ،مع مزيد كثقر ،لؿؼاصد إصؾ اوجاء اختصاره جامعً  ،أبل الؼاسؿ الرافعل

فسللـل  ،الزيؾعل الديـ جؿالمام ا راجعت طؾقف تخريج أحاديث الفداية لإلؿفق

كؿا اكتػع  هؾ مذهبفأبعض إحباب إطزة أن ألخص الؽتاب أخر لقـتػع بف 

 افؾخصتف تؾخقًص  ،وبادرت إلك وفؼ رغبتف ،فلجبتف إلك صؾبف ،أهؾ الؿذهب

واهلل  ،طـف كمـ مؼاصد إصؾ إٓ ببعض ما قد يستغـ غقر مخّؾ  ،امبقـً  احسـً 

 .(1)ٓ إلف إٓ هق ،الؿستعان يف إمقر كؾفا

ويختصر لف  ،ربؿا يسفؾ طؾك الؿبتدئ ،امختصرً  اوالؽتاب وإن كان مؾخًص 

ٕكف مـ : (2)لؽـ لقس فقف كبقر فائدة مع وجقد إصؾ ،الققت طـد الؿراجعة فقف

 ،الؿعؾقم أن مبـك التخريج الـافع طؾك استؼصاء صرق الحديث وبقان مقاضعف

الصدور يف القصقل  كوتشػ ،ويؽؿؾ آكتػاع ،لتتؿ الػائدة ،مع كؿال التقضقح

ولقس فقف استطراد أو  ،عل هق كذلؽوكتاب الزيؾ. إلك أطؿاق تخريج الحديث

فؽؾ تؾخقص أو حذف لبعض صرق الحديث أو الدٓلة طؾك مقاضعف  ،حشق

                                           

 .0/01: مؼدمة الدراية (0)

 .«كصب الراية»أي مع وجقد كتاب  (2)
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ويضعػ آكتػاع بؿا  ،بشؽؾ كامؾ يؼؾؾ مـ ققؿة الؽتاب العؾؿقة يف مقضقطف

 . واهلل أطؾؿ ،ويخؾ بؿؼصقده الذي صـػف مملػف مـ أجؾف ،جاء فقف

 :مـ تخريج هذا الؽتاب اوإلقؽ كؿقذًج 

فاغؾسقف إن كان »لعائشة يف الؿـل:  حديث قال الـبل» : ال الؿملػق

لؿ أجده هبذه السقاقة. وهق طـد البزار والدارقطـل  ،«ا، وافركقف إن كان يابًس ارصبً 

إذا كان   كـت أفرك الؿـل مـ ثقب رسقل اهلل»مـ حديث طائشة قالت: 

لؼد رأيتـل وإين ٕحؽف ». ولؿسؾؿ مـ وجف آخر: «ف إذا كان رصًباسؾيابًسا، وأغ

. وٕبل داود: كـت أفركف مـ ثقب رسقل «يابًسا بظػري  مـ ثقب رسقل اهلل

بـ طبقد بـ طؿقر طـ  اهلل طبدفركا فقصؾل فقف. وٕحؿد مـ صريؼ   اهلل

يسؾت الؿـل مـ ثقبف بعرق اإلذخر ثؿ يصؾل فقف،  : كان رسقل اهلل (1)طائشة

أهنا كاكت تغسؾ الؿـل » :الصحقحقـ طـ طائشة. ويف ثؿ يصؾل فقف اويحتف يابًس 

سلل »وروى ابـ أبل شقبة مـ صريؼ خالد بـ أبل طزة:  .«مـ ثقب رسقل اهلل 

وإن كان  ،فاغسؾف اإن كان رصبً  رجؾ طؿر فؼال: إين احتؾؿت طؾك صـػسة فؼال:

. وروى الشافعل ثؿ البقفؼل مـ صريؼف «ن خػل طؾقؽ فارششفنف ،فاحؽؽف ايابًس 

إكؿا هق بؿـزلة الؿخاط »طـ ابـ طباس يف الؿـل:  ،صحقح طـ ططاء بنسـاد

                                           
ًٓ يف الـسخة الؿطبقطة  (0)   والظاهر أكف خطل مطبعل. ،«غقره»، كؾؿة « طائشة»طـ  بد
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طـ ابـ أبل  ،، ورفعف شريؽالصحقح مقققف. قال البقفؼل: هذا هق «والبزاق

 .(1)طـ ططاء، وٓ يثبت. اكتفك. وهق طـد الدارقطـل والطربي ،لقؾك

 :يف تخريج Aحاديث شرح الوجقز الؽبقر التؾخقص الحبقر -ج

 852لخص فقف الحافظ ابـ حجر العسؼالين ) ،ب كافع جقدهذا الؽتاب كتا

 «البدر الؿـقر يف تخريج إحاديث وأثار القاقعة يف الشرح الؽبقر»( كتاب هـ

هق  «الشرح الؽبقر»وكتاب . هـ(814ت: لسراج الديـ طؿر بـ طؾل بـ الؿؾؼـ )

: تبـ محؿد الرافعل ) ؽريؿال طبدكتاب يف الػؼف الشافعل ٕبل الؼاسؿ 

ت: ٕبل حامد محؿد بـ محؿد الغزالل ) ،كتاب القجقزشرح فقف  ،هـ(623

 .هـ(515

قد اطتـك بتخريج أحاديثف  «الشرح الؽبقر»أن كتاب  :ومؿا تجدر اإلشارة إلقف

بـ  الديـ سراج: وهؿ ،مـفؿ خؿسة قبؾ الحافظ ابـ حجر ،طدد مـ العؾؿاء

 الديـ بدروحػقده  ،(ـه767ت: وطز الديـ بـ جؿاطة ) ،هـ(814ت: الؿؾؼـ )

ت: بـ الـؼاش ) الرحؿـ طبدوأبق أمامة محؿد بـ  ،هـ(809 ت:بـ جؿاطة )

وواحد بعده  ،هـ(774ت: الزركشل ) اهلل طبدوبدر الديـ محؿد بـ  ،هـ(845

                                           
كاكت إولك بؿطبعة محبقب،  :صبعتقـالؽتاب  صبع وقد هذا (،92 -90/ 0)  الدراية :اكظر (0)

وقام  ،م0964 -ـه0383وكاكت الثاكقة بؿطبعة الػجالة الجديدة يف الؼاهرة، وذلؽ سـة 

 اهلل هاشؿ القؿاين الؿدين أثابف اهلل. بتصحقح الثاكقة والتعؾقؼ طؾقفا وكشرها السقد طبد
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كشر العبقر يف تخريج أحاديث »وسؿك كتابف  ،(هـ900ت:وهق السققصل )

 .«الشرح الؽبقر

البدر »بـ الؿؾؼـ قد صـػ كتابف  الديـ اجسرشارة إلك أن كؿا تجدر اإل

خالصة البدر » وسؿاه ،ثؿ لخصف يف أربعة مجؾدات، يف سبعة مجؾدات «الؿـقر

وقد أشار . (1)«مـتؼك خالصة البدر الؿـقر»وسؿاه  ،ثؿ اكتؼاه يف جزء ،«الؿـقر

لؽـف لؿ يذكر تؾخقص ابـ الؿؾؼـ إول الؿسؿك  ،هذا كحجر إلالحافظ ابـ 

  أدري ما السبب؟الف ،«البدر الؿـقرخالصة »ـب

وذكر الحافظ ابـ حجر يف مؼدمة كتابف الؿذكقر أن أوسع الؽتب التل 

لؽـف  ،وأخؾصفا إشارة هق كتاب ابـ الؿؾؼـ «الشرح الؽبقر»خرجت أحاديث 

 -«مـتؼك خالصة البدر الؿـقر» :ويعـل بف-وأما تؾخقصف  ،صالف بالتؽرارأإكف  :قال

لذا رأى تؾخقصف يف قدر ثؾث  ،بؽثقر مـ مؼاصد إصؾ فقف ّؾ إكف أخ: فؼال طـف

وأشار إلك أكف تتبع الػقائد الزوائد يف . مع آلتزام بتحصقؾ مؼاصده ،حجؿف

وطؾؾ  ،لؾزيؾعل «كصب الراية»وكذلؽ يف كتاب ، اكتب التخاريج الؿذكقرة آكػً 

 :الشافعل كتاب يف الػؼفاستػادتف مـ كتاب الزيؾعل الحـػل يف تخريج أحاديث 

بلن الزيؾعل يـبف يف كتابف الؿذكقر طؾك ما يحتج بف مخالػقه مـ أصحاب 

                                           

 .(089: ص)الرسالة الؿستطرفة  :اكظر (0)
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لؽؾ ما يستدل بف  اورجا اهلل تعالك أن يؽقن كتابف هذا حاويً  ،الؿذاهب إخرى

 .الػؼفاء يف مصـػاهتؿ يف الػروع

 :لتؽقن طؾك بقـة مـ التػصقالت الؿذكقرة فقفا ،وإلقؽ كص الؿؼدمة كاماًل 

أما بعد: فؼد وقػت طؾك تخريج أحاديث شرح »: ظ ابـ حجرقال الحاف

لجؿاطة مـ الؿتلخريـ،  ،لإلمام أبل الؼاسؿ الرافعل شؽر اهلل سعقف ،القجقز

مام أبق أمامة بـ الـؼاش، والعالمة مـفؿ الؼاضل طز الديـ بـ جؿاطة، واإل

 اهلل طبدمحؿد بـ  الديـ بدرسراج الديـ طؿر بـ طؾل إكصاري، والؿػتل 

الػقائد والزوائد، وأوسعفا وطـد كؾ مـفؿ ما لقس طـد أخر مـ  ،الزركشل

، إٓ أكف أصالف بالتؽرار، فجاء الديـ سراجوأخؾصفا إشارة كتاب شقخـا  طبارة

فقفا بؽثقر مـ  أخّؾ  ،لطقػة (1)مجؾدات، ثؿ رأيتف لخصف يف مجؾدة ةيف سبع

حجؿف مع آلتزام  مؼاصد الؿطقل وتـبقفاتف، فرأيت تؾخقصف يف قدر ثؾث

فؿـ اهلل بذلؽ. ثؿ تتبعت طؾقف الػقائد الزوائد مـ تخاريج  ،بتحصقؾ مؼاصده

مام الؿذكقريـ معف، ومـ تخريج أحاديث الفداية يف فؼف الحـػقة لإل

إن تؿ -الزيؾعل، ٕكف يـبف فقف طؾك ما يحتج بف مخالػقه، وأرجق اهلل  الديـ جؿال

                                           

 مجؾدة ومجؾد، لؾجزء الؿجؾد مـ الؽتاب. :يؼال (0)
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ما يستدل بف الػؼفاء يف مصـػاهتؿ يف الػروع.  لؽؾ ايؽقن حاويً أن  -هذا التتبع

 .(1)وهذا مؼصد جؾقؾ

ما يستدل بف  جّؾ  - فعاًل  - ىبع بحؿد اهلل تعالك، وقد حقتقد تؿ هذا الت قؾت:

ا مـ مصادر تخريج ا مفؿ  الػؼفاء يف مصـػاهتؿ، لذا يعترب هذا الؽتاب مصدرً 

 اهب.أحاديث إحؽام التل يستدل هبا الػؼفاء مـ شتك الؿذ

الدراية يف تخريج »وصريؼتف يف تصـقػ هذا الؽتاب تشبف صريؼة تصـقػ كتابف 

 .وإيراد إحاديث فقف مرتبة طؾك ترتقب أبقاب الػؼف، «أحاديث الفداية

 :وإلقؽ كؿقذج مـ تخريج بعض إحاديث يف هذا الؽتاب

يف تعجقؾ صدقتف  أن العباس سلل رسقل اهلل » حديث طؾك» :قال الحافظ

أخرجف أحؿد وأصحاب الســ والحاكؿ والدارقطـل  ،«أن تحؾ، فرخص لف قبؾ

طـ  ،بـ طدي رحجطـ  ،طـ الحؽؿ ،مـ حديث الحجاج بـ ديـار ،والبقفؼل

طـ  ،طـ حجر العدوي ،طـ الحؽؿ ،ورواه الرتمذي مـ رواية إسرائقؾ .طؾل

وذكر الدارقطـل آختالف فقف طؾك الحؽؿ، ورجح رواية مـصقر طـ  .طؾل

مرساًل، وكذا رجحف أبق   طـ الـبل ،طـ الحسـ بـ مسؾؿ بـ يـاق ،حؽؿال

أكف تسؾػ صدقة مال »:  داود. وقال البقفؼل: قال الشافعل: روي طـ الـبل

، وٓ أدري أثبت أم ٓ؟ قال البقفؼل: طـك بذلؽ هذا «العباس قبؾ أن تحؾ

                                           

 (.9مؼدمة التؾخقص الحبقر )ص:  (0)



 

 

 (147 ) 

إكا كـا قال:   أن الـبل»: الحديث، ويعضده حديث أبل البخرتي طـ طؾل

ا. ويف ، رجالف ثؼات، إٓ أن فقف اكؼطاطً «احتجـا فاستسؾػـا العباس صدقة طامقـ

قال لعؿر: إكا كـا تعجؾـا صدقة مال العباس طام  أن الـبل »بعض ألػاضف: 

 .«(1)، رواه أبق داود الطقالسل مـ حديث أبل رافع«أول

 :حقا? من األخباريف تخريج ما يف اإل الؿغـي عن حؿل األسػار يف األسػار -د

الرحقؿ بـ الحسقـ  طبد هذا الؽتاب خّرج فقف مملػف الحافظ زيـ الديـ

لؾغزالل  «إحقاء طؾقم الديـ»إحاديث التل يف كتاب  هـ(816ت: ) (2)العراقل

 .هـ(515ت: )

                                           
هذا وقد صبع الؽتاب صبعتقـ، كاكت إولك بالؿطبعة  ،063 -062: 2التؾخقص الحبقر:  (0)

 -هـ0384وذلؽ سـة  ،إكصارية يف دهؾل، وكاكت الثاكقة بشركة الطباطة الػـقة يف الؼاهرة

 اهلل هاشؿ القؿاين الؿدين. بتصحقح الثاكقة والتعؾقؼ طؾقفا وكشرها السقد طبدوقام  ،م0964

طبد الرحقؿ بـ الحسقـ العراقل، ولد بؿـشاة الؿفراين بقـ مصر  ـيالد ـيهق الحافظ ز (2)

هـ، وطـل بػـ الحديث ، وتؼدم فقف بحقث كان شققخ طصره يشفدون لف 725والؼاهرة سـة 

سـقي بحافظ ـفؿ السبؽل والعالئل وابـ كثقر وغقرهؿ. ووصػف اإلبالؿعرفة ويثـقن طؾقف، وم

مـفا إلػقة التل اشتفرت يف أفاق  ،بديعة يف الحديث وطؾقمف اتالعصر. ولف مملػ

حقاء ، وتخريج إحاديث التل يشقر إلقفا الرتمذي يف كؾ حاديث اإلأ جيوتخر ،وشرحفا

 =قا اهلل تعالك بف سـة اإلمالء بعد أن كاكت فلح ،هـ796وشرع يف إمالء الحديث مـ سـة  ،باب
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وهق تخريج كػقس  ،«إحقاء طؾقم الديـ»وقد صبع هذا التخريج بذيؾ كتاب 

 .م العراقل يف طؾقم الحديث وصقل باطف فقفيدل طؾك رسقخ قد ،امػقد جد  

ـ أو أحدهؿا اكتػك قأكف إن كان الحديث يف الصحقح :وصريؼتف يف التخريج

وإذا لؿ يؽـ يف الصحقحقـ أو أحدهؿا ذكر مـ أخرجف مـ بؼقة  ،بعزوه إلقف

إٓ  زه إلك غقرهاعوإذا كان يف أحد الؽتب الستة لؿ ي ،أصحاب الؽتب الستة

أو كان لػظف أقرب  ،يؽقن مـ أخرجف التزم الصحة يف كتابف كلن ،لغرض مػقد

ذكر  وإذا لؿ يؽـ الحديث يف أحد الؽتب الستة ،«اإلحقاء»إلك لػظف الذي يف 

وإذا تؽرر الحديث يف  ،مقاضعف يف غقرها مـ كتب الحديث الؿشفقرة الؽثقرة

تخريجف  وقد يؽرر ا،فنن تؽرر يف باب واحد ذكر تخريجف أول مرة غالبً  اإلحقاء

خرجف  وإن كان التؽرار يف باب آخر ،لذهقل طـ كقكف تؼدم تخريجفأو  لغرض

 .وربؿا ذهؾ طـ التـبقف ،وكبف طؾك أكف تؼدم ،يف جؿقع الؿقاضع

 ،«اإلحقاء» أكف يذكر صرف الحديث الذي يف  :وصريؼتف يف طرض التخريج

لؾحديث وإذا لؿ يؽـ  ،و حسـف أو ضعػفأثؿ يبقـ صحتف  ،ومخرجف ،فقوصحاب

، «ٓ أطرفف» :ا يؼقل، وأحقاكً «ٓ أصؾ لف» :بقـ ذلؽ بؼقلف أصؾ يف كتب السـة

 .وهذا دقة مـف يف التعبقر  ،ا يف كتب السـة يف حدود اصالطفأي: ٓ يعرفف حديثً 

=
     

___________________________________________________ 

تقيف سـة  ،ا متقاضعًا ضقؼ الؿعقشةوكان صالحً  ،مجؾسكثر مـ أربعؿائة أفلمؾك  ،رةثدا

 رحؿف اهلل رحؿة واسعة. ،ورثاه تؾؿقذه الحافظ ابـ حجر بؼصقدة طزاء ،هـ816
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ثؿ إن هذا التخريج الؿطبقع هق التخريج الؿختصر مـ التخريج الؽبقر 

 دمتف فؼال:وقد أشار العراقل إلك ذلؽ يف مؼ ،الؿقسع

الؽالم طؾك أحاديث إحقاء طؾقم الديـ،  إلكؿالوبعد: فؾؿا وفؼ اهلل تعالك »

، تعذر القققف طؾك بعض أحاديثف، فلخرت تبققضف (1)يف سـة إحدى وخؿسقـ

ثؿ شرطت يف تبققضف يف  ،ب طـل طؾؿفطزإلك سـة ستقـ، فظػرت بؽثقر مؿا 

، غقر متعرض لرتكف كؿالفإيف  ئوأكا مع ذلؽ متباص ،ػ متقسط حجؿفـمص

وتؽرر السمال مـ جؿاطة  ،وإهؿالف، إلك أن ضػرت بلكثر ما كـت لؿ أقػ طؾقف

آختصار، لقسفؾ  غايةفلجبت وبادرت إلقف، ولؽـل اختصرتف  ،يف إكؿالف

تحصقؾف وحؿؾف يف إسػار، فاقتصرت فقف طؾك ذكر صرف الحديث، وصحابقف، 

ن ذلؽ هق الؿؼصقد نف، فو ضعػ مخرجأـف و حسأومخرجف، وبقان صحتف 

، إطظؿ طـد أبـاء أخرة، بؾ وطـد كثقر مـ الؿحدثقـ طـد الؿذاكرة والؿـاضرة

واهلل أسلل أن يـػع بف إكف خقر ، (2)وأبقـ ما لقس لف أصؾ يف كتب إصقل

 . «(3)مسمول

                                           

 سـة إحدى وخؿسقـ وسبعؿائة. :أي (0)

كالؽتب الستة وغقرها مـ  ،ومدار السـة طؾقفا ،لؾسـةكتب الحديث التل هل أصقل  :أي (2)

  مشاهقر كتب السـة.

 (.0/0) «حقاءاإل»مؼدمة التخريج الؿذكقر بذيؾ  (3)
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يشتؿؾ  «إحقاء طؾقم الديـ»ٕن كتاب  :اوهذا التخريج ضروري ومفؿ جد  

فتقلك هذا التخريج  ،بؾ والؿقضقطة ،حاديث الضعقػة والقاهقةطؾك كثقر مـ إ

 ،وبعبارة سفؾة واضحة ،بشؽؾ مختصر ،ومقز صحقحفا مـ سؼقؿفا ،بقاهنا

فجزی اهلل الحافظ العراقل وبؼقة طؾؿاء الؿسؾؿقـ الذيـ خدمقا السـة الـبقية 

 .بتصـقػاهتؿ الـافعة أفضؾ الجزاء

 :مـ هذا التخريج اوإلقؽ كؿقذًج 

ٓ يـجسف شلء، إٓ ما غقر لقكف  ا)خؾؼ اهلل الؿاء صفقرً  :حديث» :العراقل قال

سـاد ضعقػ، وقد نمـ حديث أبل أمامة ب فأخرجف ابـ ماج ،و ريحف(أأو صعؿف 

رواه بدون آستثـاء أبق داود والـسائل والرتمذي مـ حديث أبل سعقد، 

 .(1)«وصححف أبق داود وغقره

                                           

 (.0/031)حقاء طؾقم الديـ إ (0)
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 طريقث دراشث اإلشٌاد

طؾؿاء مصطؾح الحديث اتػؼقا طؾك أن شروط الحديث الصحقح  نأبؿا 

 :وهل، خؿسة

 .العدالة يف الرواة -0

 .الضبط يف الرواة -2

 .آتصال يف السـد -3

 .طدم الشذوذ يف السـد والؿتـ -4

 .طدم العؾة يف السـد والؿتـ -5

سـاد تتطؾب البحث طـ تحؼؼ هذه الشروط الخؿسة يف فنن دراسة اإل

وتعرف  ،الحؽؿ طؾك الحديث بعد تؾؽ الدراسة كلقبـ ،و تحؼؼ بعضفاأسـاد اإل

 .مرتبتف

هق البحث يف  -يف ضقء ما تؼدم-سـاد لذلؽ فنن أول طؿؾ كبدأ بف لدراسة اإل

لؿعرفة ما قالف طؾؿاء الجرح والتعديؾ يف طدالتفؿ  ،سـادتراجؿ رجال اإل

اين يف اإلسـاد أو وهذا ما يحؼؼ لـا معرفة وجقد الشرط إول والث ،وضبطفؿ

 .طدم وجقدهؿا
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 ولؾحـــــديث رجـــــال يعرفـــــقن بـــــف

 

 اباب وحّســـــــولؾـــــــدواويـ كّتـــــــ 

الذي يطؾؼ طؾقف اسؿ  :ولذلؽ قال بعض أئؿة الحديث يف هذا الؿحؾ 

ورحؾ إلك  ،كالؿحدث يف طرف الؿحدثقـ أن يؽقن كتب وقرأ وسؿع ووط

ًٓ وحّص  ،الؿدائـ والؼرى قد والعؾؾ مـ كتب الؿساك ا،وطؾؼ فروطً  ،ؾ أصق

وأما  ،فنذا كان كذلؽ فال يـؽر لف ذلؽ ،والتقاريخ التل تؼرب مـ ألػ تصـقػ

، مـ أمراء الزمان اوصحب أمقرً  ،ويف رجؾقف كعالن ،إذا كان طؾك رأسف صقؾسان

فحصؾ تدريس حديث  ،أو بثقاب ذات ألقان ،أو مـ تحؾك بؾملم ومرجان

يػفؿ ما يؼرأ طؾقف مـ جزء وٓ ٓ  ،وجعؾ كػسف لعبة لؾصبقان ،فؽ والبفتانباإل

كف مع الجفالة آكؾ إو ،كسانإبؾ وٓ  :ففذا ٓ يطؾؼ طؾقف اسؿ محدث ،ديقان

  .اكتفی، سالمن استحؾف خرج مـ ديـ اإلنف ،حرام

 .(40-0/41)فتح الؿغقث لؾسخاوي  :اكظر

 خراج امخرسىثإكًفًث 
أن أئؿة الحديث  ،«أكقاع الؽتب الؿملػة يف الرجال»بـا فقؿا سبؼ يف بحث  مرّ 

وجعؾقها طؾك أكقاع متعددة يف الرتتقب  ،صـػقا مصـػات كثقرة يف تراجؿ الرواة

أو اقتصارها طؾك رواة مخصقصقـ بؽتب  ،فا لؾرواة طامةلأو يف شؿق ،والتبقيب

 .وما إلك ذلؽ ،أو الضعػاء فؼط ،و طؾك تراجؿ الثؼات فؼطأ ،معقـة
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ا ؿجؿة لراو مـ الرواة أن يـظر فقن طؾك الباحث الذي يريد إخراج الرتنلذا ف

مـ مثؾ أكف أحد رجال الؽتب  ،إذا كاكت لديف معؾقمات سابؼة طـ هذا الراوي

يف -لقسفؾ طؾقف  ،أو مـ صبؼة بعقـفا ،أو مـ بؾدة بعقـفا ،و مؿـ تؽؾؿ فقفأ ،الستة

أن يتـاول الؽتاب الذي يقصؾف إلك ترجؿة ذلؽ الراوي  -ضقء تؾؽ الؿعؾقمات

 .وأيسر صريؼ بلقرب وقت

فبنمؽاكف القصقل إلك  ،وإذا لؿ يؽـ لديف أية معؾقمات طـ هذا الراوي

ٕن غالب كتب الرتاجؿ ذكرت  ،ترجؿتف يف كتب الرتاجؿ مـ معرفة اسؿف فؼط

فقبحث  ،أسؿاء الرواة طؾك ترتقب حروف الؿعجؿ بالـسبة لالسؿ واسؿ إب

وهؽذا حتك  ، كتاب آخرن لؿ يجده يبحث طـف يفنف ،طـف يف بعض كتب الرتاجؿ

 .يجده

 اشٌاد غىنًًّورال مدراشث اإل
هذا الؿثال هق إخراج الرتاجؿ لرجال إسـاد يف ســ : ولـؿثؾ لذلؽ بؿثال

حدثـا  :قال ،أخربكا إسؿاطقؾ بـ مسعقد» :قال الـسائل: وهق ا،الـسائل طؿؾق  

اه أن أب ،قال: حدثـا حسقـ الؿعؾؿ، طـ طؿرو بـ شعقب ،خالد بـ الحارث

فؼال يف  امؽة قام خطقبً  بـ طؿرو قال: لؿا فتح رسقل اهلل  اهلل طبدطـ  ،حدثف

 .(1)«خطبتف: ٓ يجقز ٓمرأة ططقة إٓ بنذن زوجفا

                                           
 (.5/49: )ســ الـسائل (0)
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 :وهؿ ،ففذا اإلسـاد فقف ستة أشخاص

 .إسؿاطقؾ بـ مسعقد -0

 .خالد بـ الحارث -2

 .عؾؿؿحسقـ ال -3

 .طؿرو بـ شعقب -4

 .شعقب )والد طؿرو( -5

 .بـ طؿرو )أي ابـ العاص( اهلل دطب -6

بؿا أن هذا  :كؼقل وقبؾ البحث طـ تراجؿ همٓء الرواة مـ كتب الرتاجؿ

إذن فجؿقع همٓء الرواة يؿؽـ العثقر طؾك تراجؿفؿ  ،ائلساإلسـاد يف ســ الـ

إذن فال حاجة لؾبحث طـ  ،يف الؽتب التل تقلت تراجؿ رجال الؽتب الستة

والؽتب الؿطبقطة يف تراجؿ رجال الؽتب الستة  ،تراجؿفؿ يف غقر تؾؽ الؽتب

 :هل

 .هتذيب التفذيب ٓبـ حجر -0

 .اتؼريب التفذيب ٓبـ حجر أيًض  -2

 .الؽاشػ لؾذهبل -3

  .خالصة تذهقب هتذيب الؽؿال لؾخزرجل -4



 

 

 (155 ) 

 .حروف الؿعجؿ والؽتب إربعة مرتبة طؾك

 :ل وهقولـبدأ بنخراج الراوي إو ،«تؼريب التفذيب»ولـلخذ كتاب 

فـجد  ،يف حرف الفؿزة «إسؿاطقؾ»كػتش طـ اسؿف  :إسؿاطقؾ بـ مسعقد -0

 ،«إسؿاطقؾ بـ أبان»( لؽـ اسؿف 0/65أول شخص اسؿف إسؿاطقؾ يف )

 ( اثـقـ كال  0/74فـجد يف ) ،إذن كؼؾب طدة أوراق لـرى مـ اسؿ أبقف مسعقد

 «رقلزلإسؿاطقؾ بـ مسعقد ا» :وهؿا، «إسؿاطقؾ بـ مسعقد»مـفؿا اسؿف 

سؿاطقؾ بـ إ»لؽـ كستطقع أن كؿقز ، «إسؿاطقؾ بـ مسعقد الجحدري»و

أولفؿا أن  :مـ أمريـ «الجحدري»الذي هق شقخ الـسائل بلكف  «مسعقد

خرج لف أأكف  :، ومعـك هذا الرمز«الجحدري»ـالؿملػ رمز بحرف )س( ل

ف أك :ومعـاه ،طس()بحرف  «الزرقل»ـكف رمز لأالـسائل يف ســف، طؾك حقـ 

الزرقل( إكف مـ )وثاكقفؿا أكف قال طـ . خرج لف الـسائل يف مسـد طؾل فؼطأ

وٓ يؿؽـ لؾـسائل أن يروي طـف  ،وهل صبؼة صغار التابعقـ ،الطبؼة الخامسة

وقال طـ  ،وهق مـ صبؼة صغار أخذيـ طـ تبع إتباع ،(حدثـا)بؾػظ 

 .ي طـف الـسائلوهق الذي يؿؽـ أن يرو ،إكف مـ الطبؼة العاشرة «الجحدري»

فـجد أول مـ  ،(يف حرف )الخاء «خالد»كػتش طـ اسؿف  :خالد بـ الحارث -2

فـجقل بـظركا بعده  ،«خالد بـ إياس»( إٓ أكف 0/200يف ) «خالد»اسؿف 

خالد بـ »وهق  ،فـراه بعد أربع تراجؿ يف آخر الصػحة ذاهتا ،بعدة تراجؿ
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غقره يف رجال  «لحارثخالد بـ ا»وٓ يقجد مـ اسؿف ، «حارث الفجقؿل

 .الؽتب الستة

فـجد يف  ،يف حرف )الحاء( «حسقـ»كبحث طؿـ اسؿف : حسقـ الؿعؾِّؿ -3

، وبؿا أن الشخص الذي «ذكر مـ اسؿف الحسقـ»: هذا العـقان (0/073)

لذلؽ يـبغل طؾقـا  :كبحث طـ ترجؿتف لؿ يذكر اسؿ أبقف يف اإلسـاد

طؾقف، وباستعراض مـ  استعراض مـ اسؿفؿ )حسقـ( كؾفؿ حتك كعثر

حسقـ بـ »واسؿف  (،0/075)يف  سقـ الؿعؾؿحاسؿفؿ )حسقـ( كعثر طؾك 

 .تؼال لؿـ يعؾؿ الصبقان «الؿعؾؿ»وكؾؿة  ،«ذكقان الؿعؾؿ

 فـجد يف ،يف حرف )العقـ( «طؿرو»كبحث طؿـ اسؿف : طؿرو بـ شعقب -4

سؿ فـبحث طـ ا، «ذكر مـ اسؿف طؿرو بػتح أولف» :هذا العـقان (2/65)

 اهلل طبدوهق طؿرو بـ شعقب بـ محؿد بـ ، (2/72) فـجده يف ،أبقف شعقب

 .بـ طؿرو بـ العاص

ول مـ اسؿف أفـجد  ،كبحث طـف يف حرف )الشقـ(: شعقب )والد طؿرو( -5

كـا طرفـا اسؿ أبقف وهق محؿد طـدما كـا أوبؿا ، (0/350))شعقب( يف 

فـجده يف  ،بقف )محؿد(إذن كبحث طـ اسؿ أ :كبحث طـ ترجؿة ابـف )طؿرو(

بـ طؿرو بـ  اهلل طبدشعقب بـ محؿد بـ »: قال طـف الؿملػ، (0/353)

 .«العاص، صدوق، ثبت سؿاطف مـ جده
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يف حرف  كبحث طـ اسؿف )طبد اهلل(: بـ طؿرو )أي ابـ العاص( اهلل طبد -6

ثؿ ، «اهلل طبدذكر مـ اسؿف »: هذا العـقان (0/411)فـجد يف  ،)العقـ(

طبد اهلل بـ طؿرو بـ العاص يف »فـجد ، «طؿرو»اسؿ أبقف كبحث طؿـ 

 ، وهق الصحابل الؿشفقر.(0/436)

 امتطد يف غدامث امرواة وضتطُه
بعد أن أخرجـا تراجؿ رجال اإلسـاد، وطرفـا مؽاهنا يف كتب الرتاجؿ، كـتؼؾ 

إلك مرحؾة ثاكقة، أٓ وهل مرحؾة البحث طـ طدالة همٓء الرجال وضبطفؿ، 

اءة ما قالف طؾؿاء الجرح والتعديؾ طـ كؾ راو خالل ترجؿتف، ولـلخذ وذلؽ بؼر

 ًٓ  )إسؿاطقؾ بـ مسعقد(.ـ لذلؽ، ولـبدأ باإلسـاد السابؼ كػسف مثا

 إسؿاعقل بن مسعود: -1

 .«ثؼة» (:0/74)قال طـف يف التؼريب  -أ

 .«ثؼة»(: 0/028)وقال طـف يف الؽاشػ  -ب

ويف  «صدوق»أبق حاتؿ:  قال (:36ص: )وقال طـف يف الخالصة  -ج

 .«ثؼة» :الحاشقة: وقال الـسائل

 خالد بن الحارث: -2

 .«ثؼة ثبت» (:202 –0/200)قال طـف يف التؼريب  -أ
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إلقف الؿـتفل يف »قال أحؿد:  (:267 -0/266)وقال طـف يف الؽاشػ  -ب

 .«ا مـف ومـ سػقانما رأيت خقرً »: وقال الؼطان، «التثبت بالبصرة

قال و، «ثؼة ثبت»: قال الـسائل: (011 -99 :ص): الصةوقال يف الخ -ج

 .«ا مـف ومـ سػقانما رأيت خقرً »: الؼطان

 :حسقن الؿعؾم -3

 .«ثؼة ربؿا وهؿ» (:076 –0/075) قال طـف يف التؼريب -أ

 .«الحسقـ بـ ذكقان الؿعؾؿ البصري الثؼة»: وقال طـف يف الؽاشػ -ب

 .«وأبق حاتؿ وثؼف ابـ معقـ»: وقال طـف يف الخالصة -ج

 :عؿرو بن شعقب -4

 .«صدوق» (:2/72) قال طـف يف التؼريب -أ

إذا روى طـف ثؼة ففق » :قال الؼطان :(2/332) وقال طـف يف الؽاشػ -ب

رأيت أحؿد » :وقال البخاري ،«ربؿا احتججـا بف» :وقال أحؿد ،«حجة

 :وقال أبق داود ،«وطامة أصحابـا يحتجقن بف وأبا طبقد ا وإسحؼوطؾق  

 .«لقس بحجة»

إذا روى طـ الثؼات » :قال الؼطان :(291 :ص) وقال طـف يف الخالصة -ج

إذا حدث طـ غقر أبقف ففق » :ويف رواية طـ ابـ معقـ ،«يحتج بف ففق ثؼة

 ،«طؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده لقس بحجة» :وقال أبق داود ،«ثؼة
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 ،الـسائل ووثؼف ،«هق كليقب طـ كافع طـ ابـ طؿر» :وقال أبق إسحؼ

وصح سؿاع  ،صح سؿاع طؿرو مـ أبقف» :وقال الحافظ أبق بؽر بـ زياد

سؿع شعقب مـ » :وقال البخاري ،«بـ طؿرو اهلل طبدشعقب مـ جده 

 .«بـ طؿرو اهلل طبد جده

 :شعقب بن محؿد )والد عؿرو( -5

 .«صدوق» (:0/353) قال طـف يف التؼريب -أ

 .«دوقص» (:04 –2/03) وقال طـف يف الؽاشػ -ب

 .«وثؼف ابـ حبان» (:067: ص) وقال طـف يف الخالصة -ج

 :بن عؿرو بن العاص اهلل عبد -6

 .والصحابة ٓ يبحث طـفؿ بالـسبة لؾعدالة والضبط ،صحابل مشفقر

 خالصث امتطد يف غدامث امرواة وضتطُه
سـاد الستة تبقـ بعد استعراض ما قالف طؾؿاء الجرح والتعديؾ يف رجال اإل

 :لـا

 سؿاطقؾ بـ مسعقد( و)خالد بـ الحارث( و)حسقـإ): أن الثالثة إول وهؿ -أ

ولؿ ، ٕن أئؿة الجرح والتعديؾ وثؼقهؿ، الؿعؾؿ( كؾفؿ طدول ضابطقن

 .ومعؾقم لديـا أن الثؼة هق العدل الضابط ،طدالتفؿ وٓ ضبطفؿ يجرحقا
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 .ففق ثؼة ،ن السادس وهق )طبد اهلل بـ طؿرو( صحابلأو -ب

 لؿ فلؽـ مـ لؿ يقثؼ، ابع وهق )طؿرو بـ شعقب( مختؾػ يف تقثقؼفوأن الر -ج

وإكؿا طزا ذلؽ إلك أمر خارج طـ ، يعز ذلؽ إلك جرح يف طدالتف أو ضبطف

هؾ سؿع مـ أبقف؟ وإذا ، يف روايتف طـ أبقف: وهذا إمر هق، العدالة والضبط

مـ  ارً طـ أبقف سؿعف مـف؟ لذلؽ كرى كثق ىروففؾ كؾ ما ، كان سؿع مـ أبقف

 . إذا حدث طـ غقر أبقف ففق ثؼة: أئؿة الجرح والتعديؾ يؼقلقن

فنذا صرح بالتحديث طـ أبقف فحديثف حجة  ،ثؼة يف كػسف اأن طؿرً  :والخال<ة

 .واهلل أطؾؿ ،لقس فقف شلء

 ففق يف كػسف، وأن الخامس وهق )شعقب بـ محؿد( أمره يشبف أمر ابـف طؿرو -د

ففق وإن صح ، بـ طؿرو اهلل طبدطـ جده وإكؿا الخقف يف روايتف ، ثؼة

فقخشك أن ٓ يؽقن ، لؽـ سؿاطف مـف لقس بؽثقر سؿاطف مـف طؾك الراجح

رواها شعقب  بـ طؿرو اهلل لعبدطـف وإكؿا هل صحقػة  ىروسؿع مـف كؾ ما 

بـ طؿرو(  اهلل طبدوإن كان الؿؼصقد بجده )محؿد بـ ، وجادة ولؿ يسؿعفا

 .حديث مرساًل فقؽقن ال، فؾقس لؿحؿد صحبة

 شٌادامتطد يف احصال اإل
سـاد كبدأ هذا وبعد أن اكتفقـا مـ بحث شرصل العدالة والضبط يف رجال اإل

 :فـؼقل ،سـاداتصال اإل :وهق ،بحث الشرط الثالث مـ شروط صحة الحديثب
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 .إسؿاطقؾ بـ مسعقد «أخربكا»: أما الـسائل فؼال -0

 .خالد بـ الحارث «حدثـا»: وأما إسؿاطقؾ بـ مسعقد فؼال -2

 .حسقـ الؿعؾؿ «حدثـا»: وأما خالد بـ الحارث فؼال -3

 ففذه العبارات والصقغ يف إداء يستعؿؾفا الؿحدثقن يف الؼراءة والسؿاع مـ

 .إذن فالسـد إلك هـا متصؾ، الشقخ

 .طؿرو بـ شعقب «طـ»: وأما حسقـ الؿعؾؿ فؼال -4

ًٓ ٕن حسقـً  :و)طـعـتف( هذه محؿقلة طؾك آتصال ، ا لقس بؿدلس أو

، ومعروف يف الرتاجؿ بإخذ طـف، ويؿؽـ لؼاؤه بعؿرو بـ شعقب

 .ومذكقر يف تالمقذه

 .سـاد ٓ زال متصاًل فاإل ،فؼد صرح بلن أباه حدثف، وأما طؿرو بـ شعقب -5

 وهـا، بـ طؿرو اهلل طبد «طـ» :فؼال اهلل طبدوأما شعقب بـ محؿد بـ  -6

لؽـ الحافظ ابـ حجر ذكره يف ، بالتدلقس ُوصػا ٕن شعقبً ، شؽالاإل

إهنؿ مـ : وهل الطبؼة التل قال طـ أهؾفا، (1)الطبؼة الثاكقة مـ الؿدلسقـ

وخرجقا لفؿ يف الصحقح إلمامتفؿ وقؾة ، احتؿؾ إئؿة تدلقسفؿ

  .تدلقسفؿ يف جـب ما رووا

                                           

يف رسالة لف يف الؿدلسقـ، اسؿفا: تعريػ أهؾ التؼديس بؿراتب الؿقصقفقـ بالتدلقس.  (0)

 «الـاشر» .م(0984ت هذا الؽتاب دار الؽتب العؾؿقة يف بقروت سـة )كشر
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 ،وكحؿؾ العـعـة طؾك السؿاع لؼؾة تدلقسف، كـا كحتؿؾ تدلقسف هـانلذلؽ ف

 .سـاد متصؾ إن شاء اهللفاإل، اهلل طبدوٕكف ثبت سؿاطف مـ جده 

 امتطد غي امشذوذ وامػنث وصػِةخَ
ففق أمر أصعب بؽثقر مـ البحث يف طدالة  ،أما البحث طـ الشذوذ والعؾة

ا أمر ا أو كػقً ٕن الؽشػ طـ الشذوذ والعؾة إثباتً  ،الرواة وضبطفؿ واتصال السـد

 ،ا طؾك متقن إحاديث وأساكقدهاصالع القاسع جد  ٓ يؼقى طؾقف إٓ صاحب آ

حتك يؿؽـف معرفة اتػاق أساكقد هذا الحديث يف جؿقع الطرق التل ورد هبا 

 .الحديث أو طدم اتػاقفا

 ،ن العؾة تطرق إلك اإلسـاد الذي رجالف ثؼاتأوقد ذكر طؾؿاء الؿصطؾح 

العؾة يف سـد  كؿا ذكروا أن وققع ،(1)الجامع شروط الصحة مـ حقث الظاهر

 .(2)الحديث أكثر مـ وققطفا يف متـف

قال  ،والطريؼ إلك كشػ طؾة الحديث جؿع صرقف والـظر يف اختالف رواتف

السبقؾ إلك معرفة طؾة الحديث أن يجؿع بقـ صرقف، ويـظر »: الخطقب البغدادي

 .(3)«تؼان والضبطويعترب بؿؽاهنؿ مـ الحػظ، ومـزلتفؿ يف اإل يف اختالف رواتف،

                                           

 .(80 ص:)معرفة الحديث الؿعؾؾ  -طؾقم الحديث  :اكظر (0)

 .(82ص: )الؿصدر السابؼ  (2)

 (.82ص: )الؿصدر السابؼ  (3)
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ٓ سقؿا طؾك الذي لقس طـده اصالع واسع  ،اوهذا كؿا ترى أمر صعب جد  

طؾك صرق الحديث الؽثقرة واختالففا، أو طؾك مـ لقس لديف الؼدرة طؾك ذلؽ 

 الجؿع والـظر يف اختالف الرواة والحؽؿ طؾك الراجح مـفا.

 امطكه ىلع هذا امطديد
أو  ،أو الحسـ ،ةبقان مرتبتف مـ الصح «الحؽؿ طؾك الحديث»ـالؿؼصقد ب

 .االضعػ، أو القضع، وذلؽ بعد دراسة إسـاده طؾك القجف الذي سبؼ آكػً 

 ا يؾل:ؿأما بالـسبة لؾحؽؿ طؾك هذا الحديث الذي درسـا إسـاده ففق ك

 أن رجال :ة كؾفؿ ثؼات، أي طدول ضابطقن، يعـلتإن رجال اإلسـاد الس -0

 «شعقب بـ شعقب وأبقه طؿرو»اإلسـاد رجال الصحقح، وإن كان بعضفؿ وهؿا 

 .بؾ هؿا مـ أدكك رجال الصحقح، لقسا مـ أطؾك رجال الصحقح

 وإن كان فقف شقب اكؼطاع يف طـعـة شعقب طـ، إن سـد الحديث متصؾ -2

 .بـ طؿرو اهلل طبدجده 

 وأو طؾة يف سـد هذا الحديث أشذوذ  -يف حدود اصالطل-لؿ يظفر لل  -3

 .متـف

وإكؿا  ،لؽـ لقس يف قؿة أكقاع الصحقح ،حقحإن الحديث ص :مؿا تؼدم أققل

 .واهلل أطؾؿ ،أو هق مـ أطؾك مراتب الحسـ ،هق مـ أدكك مراتب الصحقح
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وأبق داود  ،(1)اإلمام أحؿد يف مسـده -غقر الـسائل-هذا وقد روى الحديث 

ومعؾقم أن ما سؽت طـف أبق داود ففق صالح  ،وسؽت طـف ،(2)يف ســف

 .لالحتجاج طؾك الؿعتؿد

ا طؾك مراتب، فلطؾك مراتبف: هبز بـ حؽقؿ الحسـ أيًض » :قد قال الذهبلو

طـ أبقف طـ جده، وطؿرو بـ شعقب طـ أبقف طـ جده، وابـ إسحاق طـ التقؿل، 

 .(3)«وأمثال ذلؽ مؿا ققؾ إكف صحقح، وهق مـ أدكك مراتب الصحقح

 سـاد بؼوله:استحسان اكتػا? الباحث يف اإل

 .«سـادضعقػ اإل»أو  «سـادإلحسـ ا»أو  «سـادصحقح اإل»

ٓ  ،اا أمر صعب جد  و إثباتً أ امرَّ بـا أن كشػ العؾة والشذوذ يف الحديث كػقً 

لذا يستحسـ يف حؼ الباحث يف  ،و مشتغؾ بالحديثأيؼقى طؾقف كؾ باحث 

حسـ »أو ، «صحقح اإلسـاد» :ن يؼقل يف هناية بحثف طـ مرتبة الحديثأإساكقد 

أو  ،«حسـ»أو  ،«صحقح» :وٓ يتعجؾ فقؼقل ،«اإلسـادضعقػ »أو  ،«اإلسـاد

ربؿا يقجد  «حسـ»أو  ،«صحقح» :ٕكف بالـسبة لؼقلف طـ الحديث ،«ضعقػ»

فقؽقن الحديث الذي حؽؿ طؾقف  ،وسـده أققى ،حديث آخر يعارضف يف معـاه

                                           

 (.2/217الؿسـد: ) (0)

 (.3547ح  -3/293)كتاب البققع  -ســ أبل داود  (2)

 (.0/061تدريب الراوي: ) (3)
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أو ربؿا اكتشػت يف الحديث طؾة غامضة لؿ يستطع الباحث  ،ابالصحة شاذ  

 .اكتشاففا

ربؿا وجد لف تابع أو شاهد يؼقيف  ،«ضعقػ» :الـسبة لؼقلف طـ الحديثوب

 .ويجربه فقرتؼل إلك مرتبة الحسـ لغقره

صحقح » :فإولك يف حؼ الباحث إذن أن يؼقل يف هناية بحثف طـ الحديث

 .«ضعقػ اإلسـاد»أو  ،«حسـ اإلسـاد»أو  ،«اإلسـاد

والحافظ الفقثؿل يف  ، اكؿالحمـفؿ  ،وقد فعؾ هذا كثقر مـ إئؿة السابؼقـ

والظاهر أن الققت لؿ يسعػفؿ لقؽؿؾقا الـظر يف  ،وغقرهؿا «مجؿع الزوائد»

 .«حسـ»أو  «صحقح»فتحرجقا مـ الؼقل بلكف  ،كشػ الشذوذ والعؾة

إكف صحقح » :إن الؿحدث إذا قال طـ حديث :وقد قال طؾؿاء الؿصطؾح

قال ابـ  ،«حسـ»و أ ،«صحقح» :دون ققلف «حسـ اإلسـاد»أو  ،«اإلسـاد

 :الصالح

هذا  :دون ققلفؿ ،سـادو حسـ اإلأسـاد هذا حديث صحقح اإل :ققلفؿ»

، هذا حديث صحقح اإلسـاد :ٕكف قد يؼال ،أو حديث حسـ ،حديث صحقح

غقر أن الؿصـػ الؿعتؿد مـفؿ إذا اقتصر طؾك  ،و معؾاًل أ الؽقكف شاذ   ،وٓ يصح

فالظاهر مـف الحؽؿ  ،ولؿ يؼدح فقف ،ف طؾةولؿ يذكر ل ،إكف صحقح اإلسـاد :ققلف
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واهلل  ،ٕن طدم العؾة والؼادح هق إصؾ والظاهر ،لف بلكف صحقح يف كػسف

 .(1)«أطؾؿ

                                           

 (.35طؾقم الحديث )ص:  (0)
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 ورال آخر مًس يف امكخب امصخث

اخرتتف مـ غقر الؽتب الستة لقتدرب الباحث  ،وهذا مثال آخر لدراسة اإلسـاد

هذا  ،رتجؿ لرجال الؽتب الستةطؾك إخراج بعض الرتاجؿ مـ الؽتب التل لؿ ت

 :وهق ،الؿثال مـ ســ الدارقطـل

بـ محؿد بـ سعقد الجؿال، كا هاشؿ بـ  اهلل طبد (1)كا» :قال الدارقطـل

 ،الؿجقد بـ أبل رواد، كا مروان بـ سالؿ، طـ الؽؾبل الجـقد أبق صالح، كا طبد

ـق إسرائقؾ : إكؿا هؾؽت بطـ أبل هريرة قال: قال رسقل اهلل  ،طـ أبل صالح

 .(2)«دون أبـاء سبايا إمؿ، فقضعقا الرأي فضؾقاقلحقـ حدث فقفؿ الؿ

 كًفًث إخراج امخراسه مُذا اإلشٌاد
 ًٓ  هـ،316فـرى أكف ولد سـة  ،إلك مملػ الســ وهق الدارقطـل كـظر أو

فؾقس يف شققخف الؿباشريـ راو مـ  ،إذن هق متلخر يف الزمـ ،هـ385وتقيف سـة 

فــظر إلك مـطؼة  ،فعؾقـا أن كبحث طـ مصدر آخر لؾرتاجؿ ،الستةرجال الؽتب 

إذن  ،ففق بغدادي ،فـرى أكف مـ محؾة يف بغداد تسؿك دار الؼطـ ،الدارقطـل

                                           
 كثر كساخ الحديث لالختصار.أ، وهق اصطالح مشل طؾقف «حدثـا»هذا مختصر مـ كؾؿة  (كا) (0)

 (.4/046) باب الـقادر وإحاديث الؿتػرقة -ســ الدارقطـل  (2)
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وكحـ كعؾؿ أن لؾخطقب  ،فقغؾب طؾك الظـ أن يؽقن شقخف الؿباشر مـ بغداد

تاريخ »هق و ،البغدادي كتابة كبقرة يف تراجؿ محدثل بغداد وطؾؿائفا وأطقاهنا

 لـرى، «طبد اهلل»فقؿـ اسؿف  ، فـتـاولف وكراجع فقف يف حرف العقـ«بغداد

 .(01/021) :فـجده يف، «بـ محؿد بـ سعقد الجؿال اهلل طبد»

 ئأبق محؿد الؿؼر» :قال الخطقب :بـ محؿد بـ سعقد الجؿال اهلل طبد -0

 .«الؿعروف بابـ الجؿال

سؿعت أبا الحسـ  :قال ،الػتحأخربكا محؿد بـ طؾل بـ »: وقال الخطقب

كف مات أثؿ روى  ،«كان مـ الثؼات :الدارقطـل ذكر أبا محؿد بـ الجؿال فؼال

 .هـ323سـة 

 لؿ أجد ترجؿتف فقؿا اصؾعت طؾقف مـ كتب: هاشؿ بـ الجـقد أبق صالح -2

 ،وآستعاكة ببعض الؿشايخ واإلخقان، الرتاجؿ بعد البحث والتحري الؽثقر

 .قف يف الؿستؼبؾ إن شاء اهلل تعالكن كعثر طؾأفعسی 

 ئصدوق مرج: قال طـف الذهبل يف الؿقزان: الؿجقد بـ أبل رواد طبد -3

ثؼة داطقة إلك  :وقال أبق داود، وثؼف اإلمام يحقك بـ معقـ وغقره ،(1)كلبقف

ٓ يحتج : وقال الدارقطـل، يؽتب حديثف، لقس بالؼقي: وقال أبق حاتؿ ،اإلرجاء

 .هـ216ات سـة م .بف ويعترب بف

                                           

 (.2/648مقزان آطتدال ) (0)
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: قال أحؿد وغقره: قال طـف الذهبل يف الؿقزان: مروان بـ سالؿ الجزري -4

مـؽر : وقال البخاري ومسؾؿ وأبق حاتؿ، مرتوك: وقال الدارقطـل، لقس بثؼة

 طامة: وقال ابـ طدي، يضع الحديث: بق طروبة الحراينأوقال ، الحديث

 .(1)أحاديثف ٓ يتابعف الثؼات طؾقفا

قال طـف ، رسالؿػأبق الـضر الؽقيف الـسابة : ل )محؿد بـ السائب(الؽؾب -5

، كذاب: وقال الجقزجاين وغقره، لقس بثؼة: طـ ابـ معقـ يف الؿقزان الذهبل

 مره ابـ حجر يف التؼريبأوقد لخص . (2)مرتوك :وقال الدارقطـل وجؿاطة

 .(3)«متفؿ بالؽذب، ورمل بالرفض»: فؼال

 :قال طـف الذهبل يف الؿقزان ،تابعل: ئأم هاك أبق صالح )باذام( مقلك -6

لقس بف : وقال ابـ معقـ، باذام لقس بثؼة: وقال الـسائل، ضعػف البخاري

 . (4)بلس

 ًٓ فتجده يف الؿقزان  ،وكقػقة آهتداء ٓسؿف هق مراجعتف يف باب الؽـك أو

ضعقػ »: وقد لخص الحافظ يف التؼريب الؼقل فقف فؼال. (4/538)

                                           

 (.4/91الؿصدر السابؼ ) (0)

 (.3/559الؿصدر السابؼ ) (2)

 (.2/063تؼريب التفذيب ) (3)

 (.0/296مقزان آطتدال ) (4)
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 .(1)«مدلس

 .صحابل مشفقر: بـ صخر الدوسل الرحؿـ طبد أبق هريرة -7

 ،وأما الثاين فؾؿ كجده، أما الراوي إول ففق ثؼة :الحؽؿ طؾك هذا الحديث

وأما الرابع فؿرتوك الحديث متفؿ ، وأما الثالث ففق صدوق داطقة إلك اإلرجاء

ػ وأما السادس فضعق، ورمل بالرفض، وأما الخامس فؿتفؿ بالؽذب، بالقضع

 .مدلس

ٕن يف إسـاده مرتوكقـ،  «الؿرتوك»مؿا تؼدم يتبقـ أن إسـاد الحديث مـ كقع 

 ومـ اهتؿ بالؽذب، والؿرتوك مـ أسقأ أكقاع الضعقػ.

                                           

 (.0/93تؼريب التفذيب ) (0)
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 (1) حىريي

ًٓ  )س(  مع التعؾقؼ طؾقف. ،«إشراف ةتحػ» مـ اذكر مثا

كان إذا  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل حديث:ق(  یت س د) -( 07694) هاك الؿثال: )ج(

 دطـ طؿرو بـ محؿ (07 :0د يف الطفارة ) .«غػراكؽ» قال:مـ الخالء خرج 

طـ  ( طـ محؿد بـ إسؿاطقؾ،5ت يف الطفارة )-طـ هاشؿ بـ الؼاسؿ  الـاقد،

 بف. أبقف،طـ  طـ يقسػ بـ أبل بردة، كالهؿا طـ إسرائقؾ، -مالؽ بـ إسؿاطقؾ 

الـقسابقري  طـ أحؿد بـ كصر( 33س يف الققم والؾقؾة ) حسـ غريب. وقال ت:

كالهؿا طـ يحقك بـ أبل  -شقبة  لبؽر بـ أب ل( طـ أب01 :0ق يف الطفارة ) -

 .(1)بف طـ إسرائقؾ، بؽقر،

 املنطِظات:وع  ثخريط وإمًك
 .هاشؿ بـ الؼاسؿ 31رقؿ  د

 .طائشة –أبقف  -يقسػ  -إسرائقؾ  - بـ إسؿاطقؾ مالؽ 7ت

 .كثقريحقك بـ أبل  23س يف طؿؾ الققم والؾقؾة  ،311ف ج

 .أبق غسان الـفدي -أبق حاتؿ  -زاد أبق الحسـ بـ سؾؿة طؾك ابـ ماجف 

                                           

 .(339/ 02« )تحػة إشراف بؿعرفة إصراف» (0)
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 ونطِظات:
فـتعؾؿ مـ  الخرب،كجد أن الحافظ الؿزي يـؼؾ كالم اإلمام الرتمذي طؼقب  -0

ذلؽ جؿع أققال العؾؿاء طـ الحديث طـد تخريجف مـ بطقن الؿصادر 

 إصؾقة.

 «غريب ـحس» ؼقب الخرب طؾك:اقتصر الحافظ الؿزي مـ ققل الرتمذي ط -2

 بحؽؿ الرتمذي مع تؼديؿ وتلخقر. یفلت

)قال أبق الحسـ بـ  رواية ابـ ماجف: طؼقب (1)ققل أبل الحسـ بـ سؾؿة -3

كحقه(  حدثـا إسرائقؾ، فدي،ـان السحدثـا أبق غ اه أبق حاتؿ،ربكوأخ سؾؿة:

 345الحسـ طؾل بـ إبراهقؿ بـ سؾؿة الؼزويـل )ت/ هذا مـ زيادات أبل

                                           

حدث بؽتاب الســ  الؼزويـل.طؾل بـ إبراهقؿ بـ سؾؿة بـ بحر الؼطان، أبق الحسـ  اسؿف: (0)

ولف فقفا زيادات طـ جؿاطة مـ شققخف. الؼزويـل،  فبـ ماج ديزيٕبل طبد اهلل محؿد بـ 

 .التلصقؾ دار ؼقتحؼ (08/ 0)ا يف مؼدمة ســ ابـ ماجف ا مػقدً واكظر كالمً 
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وقد تؽررت لف زيادات طؾك ابـ  ،(1)فا( طؾك ابـ ماجطامً ( 90) وطاش:

 (2)ـًاماجف ربت طؾك العشريـ مقص

                                           

ا زيادات وكحقهؿا أيًض  وكحق هذا زيادات طبد اهلل بـ أحؿد طؾك الؿسـد، و كذا الؼطقعل. (0)

بخاري، وإبراهقؿ ا زيادات الػربري طؾك الٓبـ الؿبارك، وأيًض « الزهد»بـ حؿاد طؾك  ؿقكع

ل مـزلة زَّ ـَوٓ تُ  ،ثؼتقـ إٓ أن زيادهتؿا محؾ بحث كاكا وإن ،بـ محؿد بـ سػقان طؾك مسؾؿ

 .الصحقح إٓ بعد البحث

ر بعض هذه الزيادات كذيا فلحقاكً  ،اكظر يف ط/ دار إحقاء الرتاث برتققؿ محؿد فماد طبد الباقل (2)

 ،388 ،374 ،358 ،356 ،35۹، 346، 326، 320، 3۹۹فؿؾ الرتققؿ: )يبرتققؿ وتارة 

411 ،412 ،403 ،446 ،462 ،463 ، 508 ، 527 ، 557 ، 0313 ، 4072.) 



 

 

( 174 ) 

 (2ًىِذج )

بل كان إذا خرج مـ ـأن ال :ج ما أخرجف أبق داود طـ طائشة خرِّ  )س(

 .(1)«غػراكؽ» الغائط قال:

 .(2))غػر( يف:فستبحث  مـ الزيادة، «غػراكؽ»تجرد لػظ  ابتداءً  )ج(

ففل أسرع يف الحصقل طؾك  صب طقـقؽ الؾػظة ذات الؾقن إحؿر:كاجعؾ 

قال: إذا خرج مـ الغائط » وبعدها: ،«غػران» إحؿر:فستجد بالؾقن  الـتقجة،

 .«غػراكؽ

 حؿ/ ،07دي وضقء  ،01جف صفارة  ،5ت/ صفارة  ،07د/ صفارة 

(6/255)(3). 

                                           

 .(3۹أخرجف أبق داود ) (0)

 ابحث يف )صعـ( فتحذف الفؿزة والقاو.« صاطقن» :و كحقه البحث طـ لػظ (2)

ابحث طـف يف « صفقر» :ابحث طـف يف )صؾؼ( فتحذف الفؿزة والـقن. ولػظ« اكطؾؼ» :ولػظ

ابحث طـف يف )غػر( فتحذف هؿزة القصؾ والسقـ « استغػر » :ولػظ .ر( فتحذف القاو)صف

 .والتاء

 هذا الرتققؿ طؾك الطبعة الؼديؿة التل تؼع يف ستة مجؾدات. (3)

: ر كأما يف ط/ ممسسة الرسالة، أو ط دار الحديث التل يف أولفا تحؼقؼ العالمة أحؿد شا
ط دار الؽتب « مستدرك الحاكؿ»وكحق هذا فالجزء والصػحة طؾك جاكب الصػحات. 

 =مجؾدات، أحدهـ ففارس. والطبعة التل قبؾفا كاكت تؼع يف  العؾؿقة، وهل تؼع يف خؿسة
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 ونطِظث:
ستجد الحافظ الؿزي يعزو  «افإشر ةتحػ»طـدما خرج هذا الحديث مـ 

 .لسائـلؾ «طؿؾ الققم والؾقؾة»الخرب إلك 

 .یمؼتصر طؾك ســ الـسائل الؿجتـ «الؿعجؿ الؿػفرس»أن  ومعؾقم

فؼد اشتؿؾ طؾك  «إشراف ةتحػ»بخالف  فقف،لقس  «طؿؾ الققم والؾقؾة»و

 أصحاهبا.مـ مصـػات  وكثقر، الؽتب الستة

=
     

___________________________________________________ 

ومؿا يذكر  .ثؿ خرجت ط دار التلصقؾ يف تسعة مجؾدات، أحدهـ ففارس .أربعة مجؾدات

لؾبقفؼل، ففل  «الســ الؽبقر »ـط( طالؿ الؽتب ل -فقف رقؿ الؿجؾد والصػحة طؾك الفامش 

ا مـفـ اثـان ففارس(، و كان أصؾف طشرة مجؾدات مع مجؾد تؼع يف )أربعة وطشريـ مجؾدً 

 ففارس.
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 حىريي وي امطاشِب

 يف الذكر طـد الخروج مـ الخالء: يث أم الؿممـقـ طائشة ج حدخرِّ  )س(

مع رسؿ الخريطة وذكر الؿؾحقضات والحؽؿ  مـ الشامؾة، السابؼ، «غػراكؽ»

 طؾك الرجال.

وأن بؿشقئة اهلل  جت هذا الحديث مـ الؽتب الستة،سبؼ أن خرَّ  )ج(

 جف مـ )الشامؾة(.ستخرِّ 

يف كؾ  ةقارك الؽتب الؿسـديف مجال البحث بعد اخت «غػراكؽ»ضع لػظة 

وكذا كتب التخريج التل  أو الؽتب مظـة وجقد الحديث فقفا،، الحديثطؾقم 

 هؽذا:ؿفا طؾك الخريطة سوار ثؿ تؾؼ الـتائج، سبؼت،
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 فخٌقصه إمى قصىًي: توأوا املنطِظا

 :دما يتعؾق بالسـ األول:

 .ائشةوقع يف كثقر مـ إساكقد أو الروايات سؿاع أبل بردة مـ ط -0

 فقفا.ا طـ البحث طـ سؿاع أبل بردة مـ طائشة وهذا يغـل غالبً 

 حدثتـل طائشة. طـ أبل بردة: مدار الخرب طؾك إسرائقؾ بـ يقكس -2

ٓ كعرفف إٓ مـ حديث إسرائقؾ طـ يقسػ بـ  بؼقلف:وإلقف أشار الرتمذي 

 أبل بردة.

 .(1)وققع الؿتابعة التامة -3

وأبل  بؽقر،ومالؽ بـ إسؿاطقؾ ويحقك بـ  وذلؽ باجتؿاع هاشؿ بـ الؼاسؿ

 يف الرواية طـ إسرائقؾ بـ يقكس. - یوطبقد اهلل بـ مقس فدي،ـغسان ال

 إساكقد.اجتؿاع العؾق والـزول يف  - 4

وذلؽ لروايتف طـ هاشؿ  ،(2)ي أبل داودداإلمام أحؿد أطؾك مـ إسـا فنسـاد

 بال واسطة.

                                           

 .«طـف يف ســف داود لف مشفقرة، وكذا التحديث لت أبسمآواإلمام أحؿد شقخ أبل داود، و (0)

 (.0۹5وسقليت الحديث طـفا )ص  (2)
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البخاري  قذوالرتمذي تؾؿ الرتمذي،إسـاد اإلمام البخاري أطؾك مـ  اوأيًض 

 ف.ؾوطؾف ســولف سمآت كثقرة لإلمام البخاري يف 

 :نما يتعؾق بالؿت الثاين:

 أما مـ حقث إلػاظ:

ويف  ،«الغائط»لػظ  :فؼد وقع يف رواية أحؿد وأبل داود والـسائل وابـ ماجف

 سقرتقـ والؾػظ إول أفضؾ لقروده يف كتاب اهلل يف ،«الخالء» الرتمذي:لػظ 

وهق كـاية طـ  [018أية:]وسقرة الؿائدة  [85أية:]هؿا سقرة الـساء  متجاورتقـ،

قال: مـ الغائط إٓ  ما خرج رسقل اهلل» :(1)ووقع لػظ الـسائل الحاجة.قضاء 

قال: كان إذا خرج مـ الغائط الـبل: أن » بخالف الؾػظ أخر: «غػراكؽ

 .«غػراكؽ

 ا.أن يؽقن واجبً  ةوهذا مظـ و)إٓ(، )ما(،ـب فرواية الـسائل تػقد الحصر

وهل إيسر يف  وطؾقفا إكثر، بخالف الرواية إخرى فال تؼتضل القجقب،

 واهلل أطؾؿ. آتباع.

                                           

بؾدة بخراسان  بعدها الفؿزة الؿػتقحة. هذه الـسبة إلك )الـسائل( بػتح الـقن والسقـ الؿفؿؾة (0)

« إكساب» :سقي والـسائل. اكظرـال :، والـسبة الؿشفقرة إلك هذه البؾدة)كسا( :يؼال لفا

 (.84/ 03لؾسؿعاين )
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 وأوا وي ضًد امفقَ:
باب ما ) برتجؿتفؿ: لفؼد تقافؼ تبقيب اإلمام الرتمذي والـسائل والدارم

باب الؼقل طـد الخروج مـ ) فؼال: أما ابـ خزيؿة يؼقل إذا خرج مـ الخالء(.

 .(لالؿتقضَّ 

البقفؼي يف  سـادوإل باكه من الؽتب الستة،حسAبي داود ب سـادترجم إل )س(

 =ًل ا كازباكه إسـادً حسالدعوات ب

 هاك متـي الؽتابقن: )ج(

 ،الـاقد محؿد ـحدثـا طؿرو ب (:31رقؿ ) «ســف»قال اإلمام أبق داود يف 

 أبقف،طـ  طـ يقسػ بـ أبل بردة، حدثـا إسرائقؾ، حدثـا هاشؿ بـ الؼاسؿ،

 ..«ػراكؽغ» قال:كان إذا خرج مـ الغائط  ملسو هيلع هللا ىلص الـبلأن  ،ةشئطا حدثتـل

رقؿ  «الدطقات الؽبقر»فؼال اإلمام البقفؼل يف كتاب  وأما اإلسـاد الـازل،

 أخربكا أبق طبد اهلل الحافظ وأبق بؽر أحؿد بـ الحسـ الؼاضل قآ: (:56)

 بـ  دمحؿد بـ خالحدثقـا  يعؼقب،العباس محؿد بـ  حدثـا أبق
َّ
حدثـا  ،َخؾِل

حدثـل  قال: بـ أبل بردة، سػطـ يق رائقؾ،سإحدثـا  القهبل، دأحؿد بـ خال

 تخرج مـ الغائط يؼقل: وإذا ملسو هيلع هللا ىلص كان الـبل شة وهـا تؼقل:ئسؿع طا قال:أبل 

 .«ؽكػراغ»
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 اإلسىامًث: دامتط (1)وإمًك خطِات

 ألمرين: من الصحابي فؿا دوكه: كبدA بالبحث Aول:

وكؾؿا كزلت الطبؼة اكتشرت  الصحابة.مـ الرواة  يؼبؾلشرف الصحبة  األول:

 .فلكثرها يف الغالب يف صبؼة مشايخ أصحاب الؽتب الستة ثرت،وك إساكقد

 الؿبذول. دقؾة الجف :الثاين

                                           

وطالمة كصبف  مـصقب باسؿ فعؾ إمر )إلقؽ(، ،)خطقات( جؿع مزيد بإلػ والتاء (0)

اإلجؿالقة(، وطالمة ـ)هق مضاف إلك ) البحث(، و مـعقت بالؽسرة كقابة طـ الػتحة، و

جؿع غقر العاقؾ بؿػرد ممكث. ويجقز  ـالـصب الػتحة الظاهرة ٕكف صحقح أخر. وهـا ط

 :الؼرآن الؽريؿ هبذيـ القجفقـ ی. وقد أت(اإلجؿالقات) :فقؼال ،أيضا أن يـعت بجؿع مثؾف

 .[81]البؼرة: ﴾ڎ ڎڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ﴿ :طـ القفقد لعـفؿ اهلل لكقال تعا

وقال جؾ  .[24آل طؿران:] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ﴿وقال جؾ ذكره: 

 مت خت حت﴿ :وقال جؾ ذكره ،[081]إطراف: ﴾ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ﴿ :شلكف

 . [75]صف: ﴾يت ىت

   ( وتظفر ققؿة هذا الؽتاب يف:0)

 استقعابف الرواة يف الؽتب الستة ومصـػات أصحاهبا. – 0

 .قـ طؾك حروف الؿعجؿذكر الشققخ والتالمقذ مرتب -2

 .ذكر أققال الؿقثؼقـ والؿجروحقـ -3

 ذكر وفقات الرواة.  -4

ا مـ أققال أئؿة الجرح كثقرً  -شقخـا د/ بشار بـ طقاد حػظف اهلل يف هامش التحؼقؼ واستدرك

وقد ضفر ذلؽ يف كحق ألػل  .والتعديؾ التل تسفؿ يف التؼرير الـفائل يف الحؽؿ طؾك الراوي

 .«ير التؼريبتحر»ترجؿة مـ 
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 فؿثال:

 ؟تابعلمعرفة الراوي طـ الـبل أهق صحابل أم  -0

 رجؾ.ا حؽؿـا طؾك الخرب باإلرسال لؾبحث يف أول قفنن كان تابع

وحؽؿـا   ،فنن بحثـا يف راوٍ  مـ جفة أصحاب الؽتب، دبخالف هناية اإلسـا

 وهؽذا.... اا وثالثً ا ثاكقً عً طؾقف بالجفالة فسـجد لف متاب

 ا،ا ما كؼػ طؾك الؿدار طؾقف سريعً كثقرً  إطؾك:البحث مـ جفة الراوي  -2

 ـازل.ال دبخالف صرف السـ

 .ػحؽؿـا طؾقف بالضع ضعقًػا: قفؾطر إن كان الؿدا -3

 :ثــ أبل داود يف هذا الحديسوهاك درجات رواة 

 -وهق أبق بردة  -لؽـ لؿعرفة كسبة الراوي طـفا  معؾقم صحبتفا، ةطائش -0

طائشة بـت أبل بؽر  فسـجد: الـساء،يف قسؿ  (1)«هتذيب الؽؿال»كبحث طـفا يف 

 .(2)أبق بردة بـ أبل مقسك إشعري طـفا:ومـ الرواة  ،ـقأم الؿممـ الصديؼ

                                           

 .استقعابف الرواة يف الؽتب الستة و مصـػات أصحاهبا (0)

 ا يف إثبات السؿاع أو يف آكؼطاع:هذه الطريؼة تـػعـا أحقاكً  (2)

 .فؿـ إول: إذا كاكت الرواية رمز إلقفا )خ، م( أو أحدهؿا، فـؼقس طؾقفا

 .ومـ الثاين: إذا كص الحافظ الؿزي طؾك اإلرسال
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فسـجد  الرجال، (1)كـكيف قسؿ  «تؼريب التفذيب»ثؿ كبحث طـ أبل بردة يف 

 الثالثة.مـ  ،ثؼة، الحارث وققؾ: .رإكف طام ققؾ: اسؿف:ا يف دً تردُّ 

ًٓ  «تؼريب التفذيب»ثؿ كبحث طـ يقسػ بـ أبل بردة يف  -3  ،فسـجده مؼبق

 دسة.السامـ 

مـ لقس لف  يف الؿرتبة السادسة طؾك: «التؼريب»وقد كص الحافظ يف مؼدمة 

وإلقف اإلشارة  أجؾف،ولؿ يثبت فقف ما يرتك حديثف مـ  مـ الحديث إٓ الؼؾقؾ،

 .ثـ الحديقوإٓ فؾ حقث يتابع، بؾػظ )مؼبقل(،

ٕكـا لق حؽؿـا  لؽـ يف مثؾ هذا الراوي يؾزم البحث طـف بشلء مـ التقسع:

 الخرب.لضعػ  «التؼريب»ؾقف مـ ط

 فسـجد: «آطتدال مقزان»و ،«هتذيب التفذيب»فنذا بحثـا طـف يف 

 الثؼات.حبان يف  ـوذكره اب وثؼف العجؾل، -أ

 مسروق.روى طـ إسرائقؾ وسعقد بـ  -ب 

                                           

قبؾفا، فؼؾبت  ل( تحركت القاء واكػتح ماكـ) :وإصؾ ،قر، ألػف مـؼؾبة طـ ياء)كـك( مؼص (0)

 فالن َل ـِّكُ  :ا. ولؿا كاكت إلػ ثالثة أصؾفا القاء بدلقؾ الؿػرد )كـقة(، وبدلقؾ أكـا كؼقلألػً 

 ،كلبل بؽر، وأم كؾثقم بـت طؾل )أب( أو )أم(ـما بدأت ب :و)الؽـقة( .اءيبؽذا أو كذا، كتبت 

 .وأبل أويس وأم أويس

ا مسؿاة هبذه الؽـل: كلبل الخقر وأم الخقر وإكؿا ققدكاه )بعد وضعف إول( ٕن هـاك أطالمً  

 . وهؽذا. واهلل أطؾؿ.وأم الفـا
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 .«الؽاشػ»ووثؼف الذهبل يف  -ج 

سـ ح الرتمذي:وقال  حبان والحاكؿ. ـابـ خزيؿة واب حديثف:وصحح  -د 

 غريب.

يف  ثحدي حُّ أص :-ٓبـف أبل حاتؿ( 93رقؿ ) «ؾؾالع»كؿا يف -أبق حاتؿ  وقال

يعـل  طائشة.حديث  -يعـل يف باب الدطاء طـد الخروج مـ الخالء-هذا الباب 

 طـ طائشة. أبقف،طـ  حديث إسرائقؾ طـ يقسػ بـ أبل بردة،

أخبار ضعقػة  إصحقة مؼقدة بنذا ما ققرن بؿا ورد يف هذا الباب مـ وهذه

 فا.حففذا أص

ولؿ أقػ طؾك  ،(1)ةً طام ةً تزكق ملسو هيلع هللا ىلصاهؿ الـبل زك وهق مـ أتباع التابعقـ الذيـ

هق مؿـ لؿ  :(3)باديزبؾ كؼؾ الذهبل يف ترجؿة مالؽ بـ الخقر ال ،(2)ضعػف دأح

 ثؼة.ص أحد طؾك أكف كيريد أكف ما  تثبت طدالتف.

                                           

خقر » :قال ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  طـ ،ـ مسعقد( طـ طبد اهلل ب2533(، ومسؾؿ )2652أخرج البخاري ) (0)

 .«الـاس قرين، ثؿ الذيـ يؾقهنؿ، ثؿ الذيـ يؾقهنؿ.... 

بشلء. إكؿا هذا  لقس :طـ ابـ معقـ أكف قال فقف« الؿقضقطات»ٓ يغرت بـؼؾ ابـ الجقزي يف  (2)

 .( لإلمام الذهبل43)ص «تؾخقص كتاب الؿقضقطات»يف يقسػ بـ أبل ذرة كؿا يف 

ويف آخرها دال  ،(: بػتح الزاي والباء الؿـؼقصة بقاحدة244/ 6« )إكساب»يف قال السؿعاين  (3)

باد(، وهق مقضع بالؿغرب، والؿشفقر هبذه الـسبة مالؽ بـ خقر زهذه الـسبة إلك ) .مفؿؾة

  ( مقضع بالقؿـ.دق)زباد( مقضع بالؿغرب و)زب .الزبادي اإلسؽـدراين
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 ا كصَّ د كثقر ما طؾؿـا أن أحدً طد ـقحقالصح ةرواويف  ا:معؼبً  لقال الذهبؼد ف

طـف جؿاطة ولؿ  ىوالجؿفقر طؾك أن مـ كان مـ الؿشايخ قد رو طؾك تقثقؼفؿ.

 .«صحقح حديثف أن ؛بؿا يـؽر طؾقف يلِت 

لؿ يستـؽر  ما :لذاتف خربه ـحسَّ يُ وطؾك ما ذكر فلقؾ درجات هذا الرجؾ أن 

 طؾقف.

 «هتذيب الؽؿال»يقسػ بـ أبل بردة مـ  ذتالمقثؿ كبحث طـ إسرائقؾ يف  -4

 إسحاق.يقكس بـ أبل  ـإسرائقؾ ب فسـجد:

فقف  (1)ثؼة تؽؾؿ، يقكس ـإسرائقؾ ب فسـجد: «تؼريب التفذيب»كعقد إلك  ثؿ

 حجة.بال 

 وهق ثؼة، طـف مـ وجقه، وثبتطـ يقسػ  (2)وإن كان قد تػرد هبذا الخرب

 .(1)فلرى قبقل تػرده يف هذا الؿقصـ وأتعبد اهلل بف

                                           

، خؿاسل مبدوء بتاء زائدة، فنذا بـقـاه كذلؽ ضؿؿـا أولف ؿ( ماض مبـل لؿا لؿ يسؿ فاطؾفؾِّ ؽُ )تُ  (0)

ت الؿسللة. ويف )تـاقشـا حقل ؿَ ؾِّ عُ تُ  :سركا ما قبؾ آخره، كؼقل يف )تعؾؿت الؿسللة(كو  فقوثاك

 .[27]الؿائدة:  ﴾ک ک ک﴿ :( قال تعالك طـ أحد ابـل آدمُتـُققِش حقل كذ) :كذا(

 :ة الذيـ فجع بخرب مقهتؿيب الفذلل يف رثاء بـقف الخؿسؤقال أبق ذ

ــــــقاُهؿُ  ــــــقا لَِف ــــــَقيَّ َوَأطـَؼ ــــــَبؼقا َه  َس

 

ــــــٍب َمصــــــَرعُ   ــــــؾِّ َجـ ــــــقا َولُِؽ م  فُتُخرِّ

 

 

 (: تػرد بف يقسػ طـ أبقف طـفا،540/ 5« )أصراف الغرائب وإفراد»قال الدارقطـل كؿا يف  (2)

 وتػرد بف طـف إسرائقؾ.
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بـ  فسـجد هاشؿ «تؼريب التفذيب»ـ هاشؿ بـ الؼاسؿ يف ثؿ كبحث ط - 5

 هؿا: ا طؾك اثـقـ،الؼاسؿ طؾؿً 

 .فماج ـاب أي: روى لف )ق(. مـ العاشرة، صدوق تغقر، ،لحراينا األول:

الجؿاطة أصحاب  أي: روى طـف )ع(. التاسعة،مـ  ثؼة ثبت، الؾقثل، الثاين:

 الستة.الؽتب 

وإول تؿقز بلن ابـ ماجف  ود مـ الجؿاطة.ٕن أبا دا فظفر أن الؿراد الثاين:

 تػرد بالرواية طـف.

 .«التؼريب»وهل كـقة الثاين يف  الـضر(، أبل)ـب دكر يف بعض إساكقذ ا:وأيًض 

 ثؼةً  «التؼريب»فسـجده يف  ،دبـ بؽقر الـاق دطؿرو بـ محؿثؿ كبحث طـ  - 6

 العاشرة.مـ  ،ثوهؿ يف حدي ا،حافظً 

=
     

___________________________________________________ 

الم الؿتؼدمقـ يف الـؽارة ك( بعد طرضف 9۹9/ 2« )شرح طؾؾ الرتمذي»قال ابـ رجب يف  (0)

والتػرد: فتؾخص مـ هذا أن الـؽارة ٓ تزول طـد يحقك الؼطان واإلمام أحؿد والربديجل 

وغقرهؿ مـ الؿتؼدمقـ إٓ بالؿتابعة، وكذلؽ الشذوذ كؿا حؽاه الحاكؿ. وأما الشافعل وغقره 

الشقخقـ يدل  فروتصفؾقس بشاذ.  :فقرون أن ما تػرد بف ثؼة مؼبقل الرواية ولؿ يخالػف غقره

فؼ الخؾقؾل بقـ ما يـػرد بف شقخ مـ الشققخ الثؼات، وما يـػرد بف و. وكطؾك مثؾ هذا الؿعـ

 .بخالف ما تػرد بف شقخ مـ الشققخ .بف جَّ ؾ واحتُ بِ فؿا اكػرد بف إمام أو حافظ قُ  .إمام أو حافظ

 الحديث. واهلل أطؾؿ. ظوحؽك ذلؽ طـ حػا
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أهق الذي  الحديث،باتساع طـ هذا  محؿدبـ ثؿ كبحث يف ترجؿة طؿرو 

 وهؿ فقف أم ٓ؟

ؿ كر الحديث الذي وهِ ذ «هتذيب التفذيب»فسـجد أن الحافظ ابـ حجر يف 

 «...ا طـد أستار الؽعبةا وأكصاري  ق  ا وقرشق  أن ثؼػ» :دابـ مسعق طـ وهق: فقف،

 الحديث.

 .ثالحديفتبقـ أكف لؿ يـص طؾك هذا 

 «الؽامؾ»و لؾعؼقؾل، «الضعػاء الؽبقر»وهام كـظر يف لؾبحث طـ إ ا:وأيًض 

 ،«آطتدال زانقم»فسـجد أن الذهبل ترجؿف يف  «آطتدال انقزوم ،يٓبـ طد

 هذا.كا ولؿ يـص طؾك خرب

وثؿ متابعات تامة طؾك إسرائقؾ  قد ثبت الخرب كؿا طـد أحؿد وغقره، وهبذا

ومـ  إساكقد.ترجؿة هذه فؿـ أحب الـافؾة والتدرب واصؾ يف  كازلة وطالقة.

ما لؿ يؽـ ثؿ زيادة  ر،قوكؾ طؾك خ فالخطب سفؾ، واكتؼؾ إلك خرب آخر، راقتص

 امال.كاإلسـاد  فالبد مـ ترجؿة هبا أحد إساكقد، تػرد

 هاك درجات رواة اإلمام البقفؼل كنسـاد كازل:

الؿتابعة لؽـ إسـاد  بؿتابعة لفاشؿ بـ الؼاسؿ، یالبقفؼل أكف أت دوفائدة إسـا *

 ثابت أم ضعقػ؟
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فسـجده  «التؼريب»فـبحث طـ أحؿد بـ خالد بـ مقسك القهبل يف  *

 التاسعة.مـ  ا،صدوقً 

 محؿد بـ خالد بـ ثؿ كبحث طـ 
َّ
مـ الحادية  صدوق، :«التؼريب»فػل  ،َخؾِل

 طشرة.

ٕكف ٓ  «سقر أطالم الـبالء»ثؿ كبحث طـ محؿد بـ يعؼقب أبل العباس يف 

 (:05/452) «السقر»فسـجده يف  «ريبالتؼ»يقجد يف 

وكان محدث طصره، ولؿ  ...العصر، رحؾة الققت اإلمام، الؿحدث، مسـد»

 .«يختؾػ أحد يف صدقف وصحة سؿاطاتف

 واسؿف: ،«یشققخ البقفؼ»فسـجده يف  الحاكؿ، طبد اهلل لثؿ كبحث طـ أب *

 الؿستدرك.صاحب  محؿد بـ طبد اهلل الحافظ،

... ٕكف متابع لؿا قبؾف أحؿد بـ الحسقـ الؼاضل: ثؿ كبحث طـ أبل بؽر *

 وهؽذا.

 لؽـ البحث يف )الشامؾة( أو )جقامع الؽؾؿ( البحث يف الؽتب القرققة، هذا

 يسقر جدا!!

فبقضع الؼؾؿ طؾك الؾقن إحؿر  )جقامع الؽؾؿ( إذا احؿر لقن الرتجؿة، فػل

ثؿ الضغط ، الشامؾة()يف  اسؿ الراويأو بتظؾقؾ  مباشرة، ةكػسف تظفر لؽ الرتجؿ

 .(ترجؿةأيؼقكة )طؾك 
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 امكخب امخّ يصخػان ةُا يف كشف امػنث وامشذوذ

كتب »ـهـاك كتب صـػفا العؾؿاء لبقان طؾؾ الحديث، وتعرف هذه الؽتب ب

وذلؽ  ،وصريؼة كتب العؾؾ هل ذكر إحاديث الؿعؾقلة مع بقان طؾؾفا، «العؾؾ

وذلؽ مثؾ  ،ق واستعراضفاوكشػ العؾة مـ خالل جؿع الطر ،صرقفا بذكر

، وهق مرتب طؾك إبقاب، وكتاب «طؾؾ الحديث، ٓبـ أبل حاتؿ»كتاب 

 ، وهق مرتب طؾك الؿساكقد.«العؾؾ، لؾدارقطـل»

لؿ يسؿع  افرتاه يذكر أن فالكً  ،آخر اهنجً  وقد يـفج بعض الؿملػقـ يف العؾؾ

ؽ كاإلمام وذل ،ٕكف لؿ يؾؼف ،أو أن حديث فالن طـ فالن مـؼطع ،مـ فالن

، ففذه الؽتب يؿؽـ آستعاكة هبا يف «العؾؾ ومعرفة الرجال»أحؿد يف كتابف 

 كشػ طؾؾ الحديث.

 خاصة يف معرفة إحاديث الشاذة؟  الؽـ هؾ صـػ العؾؿاء كتبً 

 -واهلل أطؾؿ-أن العؾؿاء لؿ يصـػقا مثؾ هذه الؿملػات  :والجقاب طـ ذلؽ

ما يعؾؾ إئؿة بعض  ا، ولذلؽ كثقرً لؽـ الشذوذ قبؾ ضفقره هق كقع مـ العؾؾ

ا روى الحديث طؾك وجف مخالػ لألول، وهق أثبت وأوثؼ إحاديث بلن فالكً 

فالشذوذ كقع مـ العؾؾ كآضطراب  ،مـف، والحؼقؼة أن الؿعؾؾ أطؿ مـ الشاذ

 والؼؾب، واهلل أطؾؿ.
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 شفر الؿصـػات يف العؾؾ:أوهذه 

 ٓبـ أبل حاتؿ. ،طؾؾ الحديث -0

 ٕحؿد بـ حـبؾ. ،ؾ ومعرفة الرجالالعؾ -2

 ٓبـ الؿديـل. ،العؾؾ -3

 العؾؾ الؽبقر، والعؾؾ الصغقر، لؾرتمذي. -4

 العؾؾ القاردة يف إحاديث الـبقية، لؾدارقطـل، وهق أجؿعفا وأوسعفا. -5

 :سـادخال<ة الؿراحل يف دراسة اإل

 سـاد مـ كتب الرتاجؿ.خراج الرتاجؿ لرواة اإلإ -0

 إلك ما يؾل: -و اكؼطاطفألؽشػ اتصال السـد -ؽؾ خاص يـتبف بش -۱

 مقالقد الرواة ووفقاهتؿ داخؾ الرتاجؿ، وكذلؽ بؾداهنؿ ورحالهتؿ. -أ

 تراجؿ الؿدلسقـ ٓ سقؿا إذا طـعـقا ولؿ يصرحقا بالسؿاع. -ب

 مثؾ: ،أققال إئؿة يف سؿاع بعض الرواة مـ بعض أو طدم سؿاطفؿ -ج

 .«لؿ يسؿع مـ فالن اأن فالكً »أو  ،«سؿع مـ فالن اأن فالكً »

 :يالحظ بالـسبة لعدالة الرواة وضبطفؿ ما يؾل -3

 سقاء ما يتعؾؼ مـفا بالعدالة أو ،ألػاظ الجرح والتعديؾ يف كؾ ترجؿة -أ

 .وتقضع هذه إلػاظ يف مراتبفا ،الضبط
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 .وكقػقة العؿؾ هبذا التعارض ،تعارض الجرح والتعديؾ يف راو واحد -ب

 وهؾ لف اصطالح خاص فقفا؟ ،ألػاظ الجرح والتعديؾقائؾ  -ج

 .ون والؿتساهؾقن يف الجرح والتعديؾ مـ إئؿةدالؿتشد -د

 .أققال إقران يف بعضفؿ -هـ

 لؽشػ العؾة والشذوذ أو: أٓ يحؽؿ طؾك الحديث قبؾ الـظر يف كتب العؾؾ -4

 .طدمفؿا

 صحقح»: حثبؼقل البا -يف الحؽؿ طؾك الحديث-استحسان آكتػاء  -5

 .«سـادضعقػ اإل»أو  ،«سـادحسـ اإل»أو  ،«سـاداإل

 ؟وما معـاه ،()كػقتؽؿ تدلقس ثالثة: هؾ ثبت ققل شعبة (س)

 وأورده ال، صحقح ثبت ذلؽ يف بعض إجزاء بسـد، كعؿ (ج)
ّ
وأسـد ، بقفؼل

حدثـا صالح بـ أحؿد ، حدثـا طبد الرحؿـ: حقث قال ،أطؿَّ مـف ابـ أبل حاتؿ

)كؾ ما : سؿعت يحقك بـ سعقد يؼقل: قال، حدثـا طؾل بـ الؿديـل، بـ حـبؾ

: أن تؼقل لذلؽ الرجؾ فال تحتاج، طـ رجؾ فؼد كػاك أمره حّدث بف شعبة

 .ث طـف(سؿع مؿـ حدّ 

كّؾ شلء يحّدث بف شعبة ": يحقك الؼّطان إلك أن يؼقل بخّريجفوهذا أّدى 

 ."ا؟ قد كػاك أمرهفالكً  إّكف سؿع: فال تحتاج أن تؼقل طـ ذاك الرجؾ طـ رجؾ

 .(062: ص) "الؿعرفة تؼدمة" رواه ابـ أبل حاتؿ يف
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بسـد صحقح  (071 -069: ص) "الؿعرفة تؼدمة" روى ابـ أبل حاتؿ يف

 طـقت بف: "حّدثـا": فنذا قال لؾحديث ،كـت أكظر إلك فؿ قتادة": قال، شعبة طـ

وإّكف ، بف لؿ أطبل[: سخةك ويف] لؿ أطـ بف: "حّدثـا": وإذا لؿ يؼؾ، فققػتف طؾقف

  ، حّدثـا طـ أكس بـ مالؽ
ّ
سّقوا صػقفؽؿ: فنّن تسقية »: قال طـ الـبل

  طؾقففؽرهت أن أوقػف  ،«الصّػ مـ تؿام الصالة
ّ
 ."... فقػسده طؾل

بؾ لؼد ... لقس هذا مؼام سردها ،وأخبار شعبة يف تتّبع أخبار الؿدّلسقـ كثقرة

 طـ -(071: ص) "الؿعرفة تؼدمة" ف يفكؿا حؽاه ابـف طـ-حؽك أبق حاتؿ 

هؾ سؿع حديث الـفل طـ بقع القٓء  ،ديـار بـ اهلل طبد استحؾػ أّكف :شعبة

 ...فحؾػ لف أّكف سؿعف مـف ؟وهبتف مـ ابـ طؿر 

، (349: )ص «سمآت أبل داود»و، (35/ 2) «الجرح والتعديؾ»ويف 

لؿ يسلل قتادة حديث  أن شعبة :ٓبـ أبل حاتؿ (071/ 0) «الجرح والتعديؾ»و

  :قال شعبة ،تسقية الصػقف
ّ
فؾؿ أوقػف  ،فؽرهت أن أوقػف طؾقف فقػسده طؾل

 .طؾقف
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 امخػريف ةكخاب احطاف املُرة
 منطاف  اةي ضشر امػصقالًّ 

لؾحافظ ابـ  "إتحاف الؿفرة بالػقائد الؿبتؽرة مـ أصراف العشرة"كتاب 

 :حجر العسؼالين

 :محتوى هذا الؽتاب ومضؿوكه -1

مـ كتب السـة  اجؿعت أحد طشر مصدرً  ،هذا الؽتاب يعترب مقسقطة إسـادية

 :وهل ،الؿشرفة طؾك صريؼة فـ إصراف

 .مقصل اإلمام مالؽ بـ أكس -0

 .مسـد اإلمام الشافعل -2

 .مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ -3

 .ســ الدارمل -4

 .الؿـتؼك ٓبـ الجارود -5

 .مختصر الؿختصر ٓبـ خزيؿة -6

 .مستخرج أبل طقاكة -7

 .شرح معاين أثار لؾطحاوي -8
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 .صحقح ابـ حبان -9

 .ســ الدارقطـل -01

 .مستدرك الحاكؿ -00

 إن الحافظ ابـ حجر أردففا بالســ لؾدارقطـل جربً  اوإكؿا زاد العدد واحدً 

 .(1)لؿا فات مـ القققف طؾك جؿقع مختصر الؿختصر ٓبـ خزيؿة

حاف الؿفرة بالػقائد الؿبتؽرة مـ أصراف إت"مـفج ابـ حجر يف كتابف 

 :"العشرة

 ،تصاكقػ ثؿ صـػ إئؿة يف ذلؽ» :قال الحافظ ابـ حجر يف مؼدمة كتابف

فلول مـ  ،قصدوا هبا ترتقب إحاديث وتسفقؾفا طؾك مـ يروم كقػقة مخارجفا

 ،جؿع أصراف الصحقحقـ ،هـ(411بعد  :صـػ يف ذلؽ خؾػ القاسطل )ت

 ،وطصرهؿا متؼارب ،اجؿعفؿا أيًض  ،هـ(410 :ؼل )توأبق مسعقد الدمش

ثؿ جؿع أبق الػضؾ بـ صاهر  ،أصراف الؿقصل ،هـ(532 :وصـػ الداين )ت

 ،ماجف وهل ٕبل داود والـسائل والرتمذي وابـ ،أصراف الســ هـ(517 :)ت

: )ت وأضاففا إلك أصراف الصحقحقـ ثؿ تتبع الحافظ أبق الؼاسؿ بـ طساكر

 .وأفرد أصراف إربعة ، ذلؽأوهامف يف هـ(570

                                           

 .(061 -059/ 0)ابـ حجر يف إتحاف الؿفرة  اكظر: مؼدمة (0)
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ثؿ ، هـ(686 :الؿحدث قطب الديـ الؼسطالين )ت اثؿ جؿع الستة أيًض 

 . وقد كثر الـػع بف، هـ(742 :الحافظ أبق الحجاج الؿزي )ت

إين كظرت فقؿا طـدي مـ الؿرويات فقجدت فقفا طدة تصاكقػ قد التزم  ثؿ

ومـفؿ لؿ يتؼقد كابـ  ،فؿـفؿ مـ تؼّقد بالشقخقـ كالحاكؿ ،مصـػقها الصحة

فجؿعت أصراففا طؾك صريؼة الحافظ  ،والحاجة ماسة إلك آستػادة مـفا ،حبان

لتظفر  اإٓ أين أسقق ألػاظ الصقغ يف اإلسـاد غالبً  ،أبل الحجاج الؿزي وترتقبف

رتبتف طؾك أسؿاء  اثؿ إن كان حديث التابعل كثقرً  ،فائدة ما يصرح بف الؿدلس

  (1).«صحابل الؿتقسطوكذا ال ،الرواة طـف

لؼد جؿع ابـ حجر إصراف ورتبفا طؾك صريؼة الحافظ أبل الحجاج الؿزي 

وفقؿا يليت بقان لطريؼتف يف ذكر إحاديث  ،وترتقبف كؿا صرح بذلؽ يف مؼدمتف

 :وسرد إساكقد

 :صريؼته يف بقان األحاديث -

الؽتب  طؾك وجف آختصار هل رققم ٕسؿاء مملػل ااتخذ ابـ حجر حروفً 

 وطؾك ابـ خزيؿة ،«مل» :فؼد أصؾؼ طؾك الدارمل ،يستعؿؾفا بدل أسؿائفؿ

 وطؾك ابـ حبان ،«طف»وطؾك أبل طقاكة  ،«جا»وطؾك ابـ الجارود  ،«خز»

 .«قط» وطؾك الدارقطـل ،«صح»وطؾك الطحاوي  ،«كؿ»وطؾك الحاكؿ  ،«حب»

                                           

 .(013 -012/ 0)اكظر: مؼدمة ابـ حجر يف إتحاف الؿفرة  (0)
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  .(1)فؼد أفصح بذكرهؿ «أو أحؿد ،أو الشافعل ،مالؽ» :وإن أخرجف

مـ  اوبعد ذلؽ يـؼؾ ابـ حجر صرفً  ،«حديث»يبدأ ابـ حجر كؾ رواية بؾػظ 

 ،"إصراف"ـب ومـ هـا سؿل الؽتاب ،أول الحديث بؼدر ما يدل طؾك بؼقة لػظف

أو مـ كالم الصحابل  ،اإن كان الحديث ققلق   والؼطعة الؿـؼقلة إما مـ ققلف 

 إلك الحديث اقرأ :أي ،«ديثالح …»ويتؾقه يف الغالب لػظ  ،اإن كان فعؾق  

 .آخره

 :صريؼته يف سرد األساكقد -

بعد فراغ ابـ حجر مـ إيراد صرف مـ الحديث يلخذ يف بقان أساكقده طـ 

فقبدأ بؽتب  ،يف كسؼ الرققم التل رقؿ هبا يف آبتداء افردً  اجؿقع مـ خّرجف فردً 

الذي ورد فقف  أول تؾؽ الرققم طبارة طـ اسؿ أول مخرجقف ويتبعف باسؿ الؽتاب

 امـتفقً  ،طـ فالن بنسـاده طـ فالن امتؾق   ،ذاك الحديث مـ أصؾ ذاك الؿخرج

وهؽذا بجؿقع رمقز ذاك  ،هبذا اإلسـاد :أي ،«طـف بف» :إلك اسؿ الؿرتجؿ بؼقلف

 .الحديث

لؼد امتاز كتابف هذا طـ بؼقة كتب إصراف بلكف كحك فقف مـحك الجفابذة 

بؾ أحؽؿ فقف  ،ؾؿ يؽتِػ برتتقبف طؾك صريؼة إصرافف ،الـؼاد وإئؿة الحػاظ

فحؽؿ طؾك إساكقد وققى بعضفا بذكر  ،فتؽؾؿ طـ فـقن اإلسـاد ،أمره

                                           

 .(061 -059/ 0)اكظر: مؼدمة ابـ حجر يف إتحاف الؿفرة  (0)
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بحقث  ،وطّقـ الؿبفؿ ،وبقـ الؿـؼطع ،ووصؾ الؿرسؾ ،الؿتابعات والشقاهد

وما احتقاه  ،لؿا تضؿـف مـ أبحاث امـدهًش  ايؼػ الباحث أمام مملػف هذا متعجبً 

وٓ شاردة إٓ ققدها يف الؽثقر مـ  ،فؿا مـ فائدة إٓ ذكرها ،وفقائد مـ كؽت

 .يف صعقد واحد يف غقره مـ الؿملػات ابحقث ٓ تجد ذلؽ مجؿقطً  ،إحاديث

 :فؿن مؿقزات هذا الؽتاب

إن الـبل » :فؼد أطّؾ الحافظ ابـ حجر حديث :كالمف طؾك طؾؾ إساكقد -0

  ثؿ يـتفل إلك مصاله  ،فقؽؾؿف الرجؾ ويؽؾؿفكان يـزل مـ الؿـرب يقم الجؿعة

 . (1)«قد بقـ طؾتف الرتمذي يف جامعف ،لؽـف معؾقل» :بؼقلف ،«فقصؾل

الرهـ »: فؼد قال يف حديث :ذكره متابعات وشقاهد تؼقي رتبة الحديث -2

 .(2)«ولف صريؼ يف ترجؿة قتادة طـ أكس» :«بؿا فقف

دخؾ » :فؼد قال يف حديث :تؼقية سـد الحديث ببقان وصؾف بقجف آخر -3

ما لل أراهؿا  :بابـل جعػر بـ أبل صالب فؼال لحاضـتفؿا طؾك رسقل اهلل 

ًٓ  يرو» :«الحديث …ضارطقـ  .(3)«مـ حديث أسؿاء بـت طؿقس مقصق

                                           

 .(399) 442 -440/ 0)اكظر: إتحاف الؿفرة  (0)

 .(0102) 656/ 0)اكظر: إتحاف الؿفرة  (2)

 .(24060) 546/ 08)اكظر: إتحاف الؿفرة  (3)
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وقد يرد طؾك  ،بقاكف يف بعض إحقان تػرد بعض الرواة يف صرق الحديث -4

 «ثابت طـ ،تػرد بف حؿاد بـ زيد» :فؼد رّد ابـ حجر ققل البزار ،مـ حؽؿ بذلؽ

أخرجف أحؿد  ،اطـ ثابت أيًض  ،بؾ رواه محؿد بـ زياد :لؿ يتػرد بف طـف» :بؼقلف

 .(1)«وسقليت إن شاء اهلل يف مقضعف ،يف مسـده

 .(2)بقان غؾط بعض الرواة يف سـد الحديث -5

ـ فؼد بقـ ابـ حجر الؿبفؿ يف حديث طبد اهلل ب :بقان الؿبفؿ يف اإلسـاد -6

 ،الؿبفؿ سؿاه روح بـ طبادة» :بؼقلف طـ رجؾ مـ أصحاب الـبل  ،طباس

 .(3)«كذا يف زيادة مسـد أبل داود الطقالسل ،ُأبل بـ كعب :طـ حؿاد

                                           

 .(443) (457 /0)اكظر: إتحاف الؿفرة  (0)

 .(20052) (678/ 06)كالمف يف إتحاف الؿفرة  :اكظر (2)

 .(2010) (506/ 06)اكظر: إتحاف الؿفرة  (3)
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 حطاف امخًرةإامخػريف ةكخاب 

 :كبذة قصقرة طـ كتاب إتحاف الخقرة الؿفرة بزوائد الؿساكقد العشرة

 :ويريدون هبا ،حدثقـالؿساكقد العشرة مصطؾح مـ مصطؾحات الؿ

 (.هـ228: ت)مسـد مسدد بـ مسرهد  -

 (.هـ244: ت)زوائد مسـد أحؿد بـ مـقع  -

 (.هـ235: ت)زوائد مسـد ابـ أبل شقبة  -

 (.هـ243: ت)زوائد مسـد ابـ أبل طؿر العدين  -

 (.هـ249: ت)زوائد مسـد طبد بـ حؿقد  -

 (.هـ238: ت)زوائد إسحاق بـ راهقيف  -

 (.هـ317: ت)طقالسل زوائد مسـد أبل داود ال -

إتحاف الخقرة الؿفرة بزوائد الؿساكقد العشرة هق أحد كتب الحديث 

 ،(839 -762ألػف الحافظ شفاب الديـ البقصقري ) ،ومصـػات الحديث

ترجع أهؿقة الؽتاب إلك إبراز كؿقة إحاديث وإساكقد والؿتقن الزائدة مـ 

بعضفا لبعض تؽقن ومع ضؿ  ،الؿساكقد العشرة طؾك كتب الحديث الستة

 .مقسقطة حديثقة
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، هـ807بدأ الؿملػ شفاب الديـ البقصقري كتابة هذا الؽتاب يف شقال سـة 

أي أكف ضؾ يحؼؼ ويحرر يف الؽتاب أكثر مـ ، هـ823وفرغ مـف يف ذي الحجة 

 .ست سـقات

 وِضِع امكخاب
فراد مصـػ يسرد فقف زوائد الؿساكقد العشرة التل زادت طـ نطـل الؿملػ ب

 ،ســ ابـ ماجف ،ســ أبل داود ،صحقح مسؾؿ ،صحقح البخاري :لؽتب الستةا

وقد التزم  ،ثؿ رتب أحاديثفا طؾك كتب إحؽام .ســ الرتمذي ،ســ الـسائل

حقث اطتـك  ،شفاب الديـ البقصقري برتتقب الؽتاب طؾك إبقاب الػؼفقة

 ،إحاديثوبشرح بعض غريب الؽؾؿات القاردة يف  ،برتتقب الؽتب وإبقاب

 ،ومـ ثؿ اطتـاؤه بالـؼؾ طـ شققخف كالحافظ ابـ حجر العسؼالين وغقره

ا بالؽالم طؾك بعض إحاديث والرمز لفا بالصحة أو الحسـ أو واطتـاؤه أيًض 

ا بؿا فاتف مـ واطتـاؤه أيًض  ،والتزامف بإصقل التل يـؼؾ مـفا ،الضعػ

 .إحاديث

 وٌُز امتِصًري يف حأمًف امكخاب
فاب الديـ البقصقري كتابف بؿؼدمة حدد فقفا الؿساكقد العشرة التل بدأ ش

وحدد ، وإصقل الستة التل سقستخرج طؾقفا الزوائد، سقستخرج زوائدها

 .مـفج إيراد هذه الزوائد
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 .ذكر املؤمف حراسه وِسزة ألصطاب املصاًًد امػشرة
 ،ـةوختؿف بؽتاب صػة الج ،شرع الؿملػ بالؽتاب فبدأه بؽتاب اإليؿان

لؽـف يف طؿؾف جؿع  ،ثؿ ذكرها ..ئة كتاباورتبتف طؾك م :حقث قال يف الؿؼدمة

فجؿع كتاب الضحايا وكتاب  ،كؾ كتابقـ يف كتاب واحد ،أربعة كتب يف كتابقـ

وفرق ثالثة كتب  ،اوكتاب فضائؾ الؼرآن الؽريؿ وكتاب التػسقر معً  ،االعؼقؼة معً 

كتاب البققع والسالم إلك كتاب فػرق  ،كؾ كتاب إلك كتابقـ ،إلك ستة كتب

 ،وكتاب الؾباس والزيـة إلك كتاب الؾباس وكتاب الزيـة ،البققع وكتاب السالم

وكتاب الزهد  ،وكتاب الؿدبر والؿؽاتب إلك كتاب الؿدبر وكتاب الؿؽاتب

 .ئة واثـقـافصار طدد الؽتب م ،والقرع إلك كتاب الزهد وكتاب القرع

ويتػاوت طدد أبقاب  ،وكؾ كتاب إلك أبقاب ،قسؿ الؿملػ الؽتاب إلك كتب

كؾ كتاب وحجؿ كؾ باب طؾك حسب طدد إحاديث التل رأى الؿملػ أهنا مـ 

 .شرط كتابف

ضؿ شفاب الديـ البقصقري أحاديث مـ مسـد أحؿد ومسـد البزار وصحقح 

 .ومستدرك الحاكؿ إلك الؿساكقد العشرة ابـ حبان

رجف بالطريؼ التل اكػرد بتخريجفا إذا كان لؾحديث صريؼان فلكثر فنكف يخ

ويذكر الحديث يف  ،اوإن كان الؿعـك واحدً  ،أصحاب الؿساكقد أو أحدهؿ

وإذا كان  ،الؽتب الستة أو أحدها مـ غقر الطريؼ التل أخرجفا صاحب الؿسـد
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الحديث يف الؽتب الستة فنكف يذكره ويذكر مـ أخرجف مـ غقر الؽتب التل 

 .ن الحديث لقس بػردولقعؾؿ أ ،اطتؿدها لؾػائدة

فنكف يقرده  ،إذا كان الحديث يف مسـديـ فلكثر مـ صريؼ صحابل واحد

ويثبت صرق تحؿؾ الحديث يف كؾ  ،بطريؼف يف مقضع واحد إن اختؾػ إسـاده

 أما إن اتػؼت أساكقده ،رواية يذكرها لؾتؿققز بقـ الروايات الؿعـعـة وغقرها

 .ثؿ يحقؾ الباقل طؾقف ،ا مـفافقذكر واحدً 

إن كان الحديث يف مسـد بطريؼقـ فلكثر فنكف يصرح باسؿ صاحب الؿسـد يف 

ويعطػ طؾقفا بؼقة الطرق دون ذكر صاحب الؿسـد ما لؿ  ،الطريؼ إولك

 .يحصؾ اشتباه

ا إن اتػؼت الؿساكقد أو الؿعاجؿ طؾك لػظ واحد مـ متـ الحديث ساق متـً 

وإن اتػؼ  ،ن طـد اختالففاويذكر جؿقع الؿتق ،ا ثؿ أحال ما بعده طؾقفواحدً 

 :ذكر مقضع آختالف وطؼب طؾقف بؼقلف ،بعضفا واختؾػ البعض أخر

 .فذكره

ا أو بالؽالم طؾك رواهتا جرًح  ،ايتعؼب إحاديث بالحؽؿ طؾقفا صحة وضعػً 

 .أو تعدياًل 

  :وهل ،هذا الؽتاب هق زوائد طشرة مساكقد طؾك الؽتب الستة
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-5 .إسحاق بـ راهقيف -4 .الحؿقدي -3 .مسدد -2 .مسـد الطقالسل -0

 -9 .الحارث بـ أبل أسامة -8 .طبد بـ حؿقد -7 .العدين -6 .ابـ أبل شقبة

  .مسـد أبل يعؾك الؽبقر -01 .أحؿد بـ مـقع

 .ورتبت أحاديثفا طؾك كتب إحؽام
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 حرسىث امطاف  اةي ضشر
 صاضب كخاب فخص امتاري ةشرح صطًص امتخاري

هق  ،لػقائد الؿبتؽرة مـ أصراف العشرة وغقرهاتحاف الؿفرة باإوكتاب 

وهذه  ،وقد تقسع يف ترجؿتف طدد مـ العؾؿاء والباحثقـ ،ف بفأشفر مـ أن ُيعرّ 

  :ترجؿة مقجزة لف

الؽـاين الشافعل  ،شفاب الديـ ،أبق الػضؾ ،أحؿد بـ طؾل بـ محؿد ففق

سبة إلك وابـ حجر ك ،الؿعروف بابـ حجر العسؼالين /الؿصري الحافظ اإلمام

ٕن  :العسؼالين :ويؼال لف، -طؾك إرجح-أحد أجداده كان يؾؼب بذلؽ 

 .أجداده مـ طسؼالن

ومات أبقه ولف مـ العؿر أربع  ، ه773ولد الحافظ ابـ حجر يف شعبان سـة 

وكشل يف رطاية وصقف زكل الديـ  ،اوكاكت أمف قد ماتت قبؾ ذلؽ أيًض  ،سـقات

وبل )ت وأكؿؾ حػظ الؼرآن الؽريؿ  ،التجار يف مصر أحد كبار هـ(787 :الُخرُّ

ثؿ تدرج  ،وحػظ مجؿقطة مـ الؿتقن يف فـقن شتك وهق صغقر ،ولف تسع سـقـ

ًٓ  ،يف صؾب العؾؿ  .ثؿ ُحبِّب إلقف طؾُؿ الحديث ،بإدب والتاريخ فاهتؿ أو

زيـ الديـ طبد الرحقؿ بـ الحسقـ الِعَراقل  :مثؾ ،وأخذ العؾؿ طـ أئؿة كبار

 ،هـ(815 :ػص طؿر بـ َرسالن الُبؾؼقـل )تأبق ح الديـ سراجو، ـ(ه816 :)ت
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ـ ) الديـ سراجو  ،هـ(814ت: طؿر بـ طؾل بـ أحؿد الؿعروف بابـ الُؿَؾؼِّ

وقد زادت مملػاتف طؾك مائة وخؿسقـ  ،اواشتغؾ بالتصـقػ فلكثر مـف جد  

هتذيب »و ،«فتح الباري شرح صحقح البخاري» :ومـ أشفرها ،امصـػً 

اإلصابة يف تؿققز »و ،«لسان الؿقزان»و، «تؼريب التفذيب»و ،«ذيبالتف

كخبة الػؽر يف مصطؾح »، و«الدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الثامـة»، و«الصحابة

 .وغقر ذلؽ ،وشرحفا ،«أهؾ إثر

 ،وقدرتف طؾك تؾخقص الؿعؾقمات وكؼدها ،وُطرف بلسؾقبف العؾؿل الرصقـ

لست » :هـ(912 :ؿا ذكر تؾؿقذه السخاوي )تفؼد كان يؼقل ك ومع جقدة كتبف

 ، ثؿ لؿ يتفقل لل َمـطـ شلء مـ تصاكقػل: ٕين طؿؾتفا يف ابتداء إمر اراضقً 

ُرها معل، سقى:   ،«التفذيب»و ،«الؿشتبف»و ،«مؼدمتف»و ،«شرح البخاري»ُيحرِّ

قػُة ضع ،وأما سائر الؿجؿقطات ففل كثقرة الَعَدد واهقة الُعَدد ،«لسان الؿقزان»و

وى ،الُؼقى وازدحؿ الـاس  ، ه852وكاكت وفاتف يف ذي الحجة سـة  ،ضامئة الرُّ

 .رحؿف اهلل رحؿة واسعة ،يف الصالة طؾقف وتشققعف
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إحطاف امخًرة املُرة ةزوائد املصاًًد  امخػريف ةصاضب كخاب
 ةي أةّ ةكر امتِصًري اإلوام امطاف  أضىد -امػشرة

هق أبق العباس أحؿد بـ أبل بؽر بـ  ،شفاب الديـ البقصقري :ترجؿته

 .إسؿاطقؾ بـ سؾقؿ بـ قايؿاز بـ طثؿان البقصقري

سؽـ ، بلبقصقر مـ الغربقة قرب سؿـقد هـ762ولد يف شفر اهلل الؿحرم سـة 

 فسؿع مـف الؽثقر ثؿ ٓزم، الؼاهرة وٓزم اإلمام طبد الرحقؿ العراقل طؾك كرب

والتـقخل والبؾؼقـل والفقثؿل وأخذ  وقد التؼك بابـ حاتؿ، ابـ حجر العسؼالين

 وسؽـ الؼاهرة وٓزم واشتغؾ قؾقاًل " :قال الحافظ ابـ حجر العسؼالين .مـفؿ

ثؿ ٓزمـل يف حقاة شقخـا فؽتب  ،فسؿع مـف الؽثقر، شقخـا العراقل طؾك كرب

وسؿع الؽثقر مـ التصاكقػ  ،والـؽت طؾك الؽاشػ ،طـل لسان الؿقزان

 طؾك واشتغؾ بالـحق قؾقاًل ... الؽتب الحديثقة ثؿ أكب طؾك كسخ، وغقرها

وكان كثقر ، ولؿ يؽـ يشارك يف شلء مـف وٓ مـ الػؼف، الؼدسل الديـ بدر

ا طؾك آشتغال ولؿ يزل مؽب  .. السؽقن والعبادة والتالوة مع حدة الخؾؼ

 ،أخذ الػؼف طـ الـقر أدمل :وقال الحافظ السخاوي .والـسخ إلك أن مات

 ،وسؿع دروس العز بـ جؿاطة يف الؿـؼقل والؿعؼقل.. ركاتفوحصؾت لف ب

 :وسؿع الؽثقر مـ جؿاطة مـفؿ ،وٓزم الشقخ يقسػ إسؿاطقؾ إكباين يف الػؼف
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وكثرت طـايتف هبذا  ،التؼل ابـ حاتؿ والتـقخل والبؾؼقـل والعراقل والفقثؿل

ٓزم شقخـا  وكذا، وولده القلل اوٓزم فقف ابـ العراقل طؾك كرب كثقرً  ،الشلن

وخطف حسـ مع تحريػ كثقر يف الؿتقن .. يف حقاة شقخفؿا الؿذكقر اقديؿً 

تقيف شفاب الديـ  .سؿع مـف الػضالء كابـ ففد ،وحدث بالقسقر.. وإسؿاء

 .ولف ثؿان وسبعقن سـة هـ839البقصقري يف لقؾة الثامـ طشر مـ محرم سـة 

اح الزجاجة يف زوائد ابـ مصب .فقائد الؿـتؼل لزوائد البقفؼل :من مصـػاته

إتحاف الخقرة  .تحػة الحبقب لؾحبقب بالزوائد يف الرتغقب والرتهقب .ماجف

مختصر إتحاف السادة الؿفرة بزوائد الؿساكقد  .الؿفرة بزوائد الؿساكقد العشرة

 .رفع الشؽ بالقؼقـ يف تبققـ حال الؿختؾطقـ .جزء يف أحاديث الحجامة .العشرة

 ّ؟وي هِ اإلوام امًُرى
حقث يذكر أّكف صـػ : وما رأي طؾؿاء اإلسالم بف وبعؿؾف يف الحديث

 ؟"مجؿع الزوائد"الحديث لضعقػ وصحقح يف 

 :ومـ اهلل العقن والتقفقؼ والسداد والصقاب :الجواب

لؿا  :ا يف إمةا صالحً مـ أهؾ العؾؿ الذيـ أبؼك اهلل لفؿ ذكرً  مام الفقثؿلاإل

 817وتقيف سـة  ،هجرية735ولد سـة  . بذلقه مـ جفد يف خدمة سـة الـبل

 .هجرية
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والحافظ  ،الحافظ العراقل زيـ الديـ :وهؿا :ولف طالقة بلهؿ حػاظ طصره

كؿا كان  .ا لؾعراقلا وصفرً ا وتؾؿقذً فؼد كان صاحبً  .ابـ حجر العسؼالين 

/ 2) "إكباء الغؿر بلبـاء العؿر"وقد ترجؿ لف يف كتابف  ،ا لؾحافظ ابـ حجرشقخً 

 :ا بففؼال معرفً  ،(319

الشقخ  ،طؾل بـ أبل بؽر بـ سؾقؿان بـ أبل بؽر بـ طؿر بـ صالح الفقثؿل"

وصحب الشقخ زيـ الديـ  ،ولد سـة خؿس وثالثقـ ،كقر الديـ أبق الحسـ

فسؿع معف مـ ابتداء صؾبف طؾك أبل الػتح الؿقدومل وابـ  ،العراقل وهق صغقر

 ...الؿؾقك وابـ الؼطرواين وغقرهؿ

ا ولؿ يؽـ يػارقف حضرً ، وحج معف جؿقع حجاتف، معف جؿقع رحالتف ثؿ رحؾ

وكتب ، وقرأ طؾقف أكثر تصاكقػف، وتخرج بف يف الحديث، وتزوج ابـتف، اوٓ سػرً 

 ...طـف جؿقع مجالس إمالئف

ومؿا قرأت طؾقف باكػراده كحق الـصػ مـ ، ا لؾشقخقريـً  قرأت طؾقف الؽثقر

ومسـد جابر مـ مسـد ، زوائد مسـد أحؿدوكحق الربع مـ ، مجؿع الزوائد لف

 .اكتفك "... أحؿد وغقر ذلؽ

 :اوقال الحافظ ابـ حجر أيًض 

فقعجب  ،يسرع الجقاب بحضرة الشقخ ،وكان كثقر آستحضار لؾؿتقن"

وقد طاشرهتؿا مدة  .اورزق مـفا أوٓدً  ،وكان تزوج ابـة الشقخ ،الشقخ مـ ذلؽ
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، مـ خدمة الشقخ كقر الديـ هذا لشقخـاورأيت  ،فؾؿ أرهؿا يرتكان ققام الؾقؾ

 .ا يؼقى طؾقفوٓ أضـ أحدً ، ما لؿ أره لغقره :مـ غقر تؽؾػ لذلؽ، وتلدبف معف

الؿجؿع "اكتفك مـ  "مات يف تاسع طشر شفر رمضان سـة سبع وثؿاكؿائة

 .(267 -266/ 2) "الؿمسس

حديثقة وقد امتاز الحافظ الفقثؿل بؽقكف لف سبؼ إلك التبحر يف الؿصـػات ال

واستخراج ما فقفا مـ الؿرويات الزائدة طؾك ما يف كتب الستة ، كالؿساكقد

وســ  ،وســ أبل داود ،وســ الـسائل ،وصحقح مسؾؿ ،صحقح البخاري"

 ."وســ ابـ ماجف ،الرتمذي

 :قال الشقخ خؾدون إحدب

طؾؿ يتـاول إفراد إحاديث الزائدة يف مصـَّػ " :طؾؿ زوائد الحديث هق"

طؾك أحاديث كتب إصقل الستة أو  ،ت فقف إحاديث بلساكقد مملِّػفُروي

أو هق فقفا طـ  ،مـ حديٍث بتؿامف ٓ يقجد يف الؽتب الؿزيد طؾقفا ،بعضفا

 ،أو مـ حديٍث شارك فقف أصحاب الؽتب الؿزيد طؾقفا أو بعضفؿ ،صحابل آخر

 ."وفقف زيادة ممثرة طـده

 ،السـة الـبقية وتقسقرها لؾؿسؾؿقـ بعامةهل تؼريب  :وغاية هذا العؾؿ وفائدتف

 .ولعؾؿائفؿ بؿختؾػ تخصصاهتؿ بخاصة
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 هق اإلمام كقر الديـ طؾل بـ أبل بؽر الفقثؿل ،غقر مـاَزع "فـ الزوائد"ورائد 

مقسقطة  ،"مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد" :ومملَّػف إشفر، هـ(817 :)ت

 "ا( حديثً 08776وقد ضؿت ) ،قّؾ كظقرها بقـ مقسقطات السـة الـبقية حديثقة

 .اكتفك

 .وكان جفده هذا بنرشاد ومتابعة مـ شقخف الحافظ زيـ الديـ العراقل 

هق كتاج جفده يف تػحص مرويات  "مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد"وكتابف 

مسـد أبل "و ،"مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ" :وهل :أهؿ الؿصـػات الحديثقة

 ."معاجؿ الطرباين"و "مسـد البزار"و ،"يعؾك الؿقصؾل

 :الحافظ ابـ حجر قال تؾؿقذ الفقثؿل

طؾك الؽتب  "مسـد أحؿد"ثؿ أشار طؾقف الشقخ بجؿع إحاديث الزائدة يف "

ثؿ بّقضفا  ،فؽتبفا مسّقدة ،وأطاكف بؽتبف ،وأرشده إلك التصرف يف ذلؽ ،الستة

 .وخرج يف مجؾديـ كثقر الجدوى ،وحررها الشقخ

 ."زوائد مسـد البزار"ريج فخرج ثؿ حبب إلقف هذا التخ

 ."الؿقصؾل"ثؿ 

 ."الطرباكقات"ثؿ 

-"الزوائد مجؿع" أي–ثؿ جؿع الجؿقع يف كتاب واحد محذوف إساكقد 

 .(264 -263/ 2) "الؿجؿع الؿمسس"اكتفك مـ  "... 
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 :وقال أبق طبد اهلل الؽتاين

 طؾك الؽتب الستة ،مسـد أحؿد :أي "غاية الؿؼصد يف زوائد الؿسـد"و

 ...لؾحافظ كقر الديـ أبل الحسـ طؾل بـ أبل بؽر بـ سؾقؿان الفقثؿل

وهق  ،وتؾؿقذه، وصفره ،وهق رفقؼ أبل الػضؾ العراقل يف سؿاع الحديث

زوائد  :اولف أيًض  ،الذي أشار طؾقف بجؿع الزوائد الؿذكقرة وهل يف مجؾديـ

ا يف أيًض  وزوائد أبل يعؾل الؿقصؾل طؾقفا... مسـد البزار طؾك الؽتب الستة

 ...اوزوائد الؿعجؿ الؽبقر لؾطرباين طؾقفا أيًض  ،مجؾد

 ...وزوائد الؿعجؿ إوسط والصغقر لف طؾقفا

مع ، ثؿ جؿع الزوائد الستة الؿذكقرة كؾفا يف كتاب واحد محذوف إساكقد

وما يف بعض رواهتا مـ الجرح ، الؽالم طؾقفا بالصحة والحسـ والضعػ

 ،مجؾدات كبار ةوهق يف ست ،"زوائد ومـبع الػقائدمجؿع ال" :وسؿاه ،والتعديؾ

بؾ لؿ يقجد مثؾف  :وهق مـ أكػع كتب الحديث ،مجؾدات وأكثر قةويقجد يف ثؿاك

: )ص "الرسالة الؿستطرفة"اكتفك مـ  "كتاب وٓ صـػ كظقره يف هذا الباب

072). 

أشار إلقفؿا الفقثؿل يف مؼدمة  ،فائدتان "مجؿع الزوائد"ومـ أهؿ فقائد 

 :حقث قال ،تابفك
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وأبل  ،وأبل يعؾك الؿقصؾل ،فؼد كـت جؿعت زوائد مسـد اإلمام أحؿد"

 ،وأرضاهؿ رضل اهلل تعالك طـ مملػقفؿ-ومعاجقؿ الطرباين الثالثة  ،بؽر البزار

ما خال الؿعجؿ -كؾ واحد مـفا يف تصـقػ مستؼؾ  -وجعؾ الجـة مثقاهؿ

  .-فنهنؿا يف تصـقػ واحد :إوسط والصغقر

ومػقد  ،العالمة شقخ الحػاظ بالؿشرق والؿغرب لل سقدي وشقخل فؼال

رضل -الشقخ زيـ الديـ أبق الػضؾ طبد الرحقؿ بـ العراقل ، ومـ دوهنؿالؽبار 

 :-وجعؾ الجـة مثقاكا ومثقاه، وأرضاه اهلل طـف

لؽل تجتؿع أحاديث كؾ باب مـفا  :واحذف أساكقدها اجؿع هذه التصاكقػ

 ...يف باب واحد مـ هذا

كتاب  .كتاب اإليؿان :لؽل يسفؾ الؽشػ طـف، وقد رتبتف طؾك كتب أذكرها

 ...كتاب الطفارة .العؾؿ

 ."ومـبع الػقائد ،مجؿع الزوائد" :وقد سؿقتف بتسؿقة سقدي وشقخل لف

وكان مـ حديث ، وما تؽؾؿت طؾقف مـ الحديث مـ تصحقح أو تضعقػ

بالؽالم طؼب الحديث فنين أكتػل  ،ا بـحقهثؿ ذكرت لف متـً  ،صحابل واحد

وإذا روى الحديث اإلمام  ،إٓ أن يؽقن الؿتـ الثاين أصح مـ إول ،إول

وإذا كان  .إٓ أن يؽقن إسـاد غقره أصح ،أحؿد وغقره فالؽالم طؾك رجالف

وإن كاكت  ،لؾحديث سـد واحد صحقح اكتػقت بف مـ غقر كظر إلك بؼقة إساكقد
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ومـ لؿ يؽـ  ، يف الؿقزان كبفت طؾك ضعػفومـ كان مـ مشايخ الطرباين ،ضعقػة

والصحابة ٓ يشرتط فقفؿ أن يخرج لفؿ  ،يف الؿقزان ألحؼتف بالثؼات الذيـ بعده

 "... وكذلؽ شققخ الطرباين الذيـ لقسقا يف الؿقزان ،أهؾ الصحقح فنهنؿ طدول

 .(8 –7/ 0) "مجؿع الزوائد"اكتفك مـ 

رج زوائدها كان يصعب آستػادة أن الؿصـػات التل استخ :فالػائدة األولى

ولؽقهنا مرتبة طؾك الؿساكقد ولقست طؾك إبقاب  ،مـفا لضخامة أغؾبفا

سفؾ طؾك  فباستخراج الفقثؿل لزوائدها وترتقبفا طؾك إبقاب الػؼفقة :الػؼفقة

 .أهؾ العؾؿ وصالبف آستػادة مـ هذه الؽتب بلقؾ جفد ووقت

 .ؾك أساكقد ورجال هذه الؿرويات الزوائدتعؾقؼات الؿملػ ط :الػائدة الثاكقة

وإذا كاكت الػائدة إولك قد قؾت أهؿقتفا يف هذا العصر بسبب تطقر الربامج 

 .إٓ أن الػائدة الثاكقة ما زال لفا أهؿقة بالغة :البحثقة وتـقطفا

فتعامؾ معامؾة اجتفاد  ،هل طؿؾقة اجتفادية وتصحقحف وتضعقػف لألساكقد

فلهؾ العؾؿ يستلكسقن  :لؿجتفد قد يصقب وقد ٓ يصقبوا ،سائر أهؾ العؾؿ

 .باجتفاداتف حقث يروكف قد أصاب

 :والخال<ة

هذا الؽتاب سػر ضخؿ مـ كتب ، أن كتاب مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد

دبج طؾقفا  ،السـة التل قد حقت يف صقاهتا كثقًرا مـ إحاديث محذوفة إساكقد
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ولؿ يؽتِػ ، ها إلك مقاصـفا إصؾقةوطزو، جامعفا ديباجة تحقي تخريجفا

ويتؽؾؿ  ،بؾ ذكر الحؽؿ طؾك الحديث مـ حقث الؼبقل أو الرد :بذلؽ فحسب

وقد رتب الؽتاب ترتقًبا مقضقطق ا طؾك الؿقضقطات  ،أحقاًكا طؾك طؾة الحديث

وقد اشتؿؾ الؽتاب طؾك زوائد اإلمام أحؿد وأبل يعؾك  ،وإبقاب الػؼفقة

البخاري  :بزار ومعاجؿ الطرباين الثالثة طؾك الؽتب الستةالؿقصؾل وأبل بؽر ال

وقد بؾغ تعداد إحاديث يف  ،ومسؾؿ وابـ ماجف وأبل داود والـسائل والرتمذي

 .( حديًثا08776الؽتاب )

فجزى اهلل الحافظ الفقثؿل خقر الجزاء طؾك ما بذلف مـ جفد شاق يف هذا 

 .العؿؾ الؿقسقطل
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 ئد املصاًًد امرىاًًثكخاب املطامب امػامًث ةزوا
 املؤمف امطاف  اةي ضشر امػصقالًّ

 وصف امكخاب
ع مضؿقن كؾ ، مملػف هذا طؾك أربعة وأربعقـ كتاًبا قسؿ ابـ حجر  فرَّ

وطدد هذه إبقاب يزيد أو ، كتاب طؾك أبقاب تـاسب ما تحتقيف مـ أحاديث

الؿرفقع ثؿ وهق يف كؾ باب غالًبا يؼدم ، يـؼص حسب الؿادة العؾؿقة الؿجؿقطة

وٓبـ حجر  ،وهؽذا يسقر يف الؽتاب بلجؿعف يف الجؿؾة ،الؿقققف ثؿ الؿؼطقع

 يستػاد مـ ، يتؼدم بف طؾك كؾ مـ كتب يف الزوائد، يف الزوائد مـفج فريد دققؼ

 :ففق، ولؿ يصرح هق بف يف مؼدمة كتابف، تدققؼ طؿؾف

 .يذكر الحديث يف الزوائد إن لؿ يرو يف إصؾ -0

 .د ولؽـ مـ صريؼ آخرأو ور -2

 .أو مـ كػس الطريؼ ولؽـ يف الػرع زيادة ممثرة -3

 :باإلضافة إلك هذا الذي يشرتك فقفا مع غقره ففق

 .يفتؿ بذكر زوائد الؿؼطقطات والؿقققفات -0
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 حقث :ما جاء معؾًؼا يف كتب إصقل كؿعؾؼات البخاري ومسؾؿ والرتمذي -2

 .أهنا مـ الزوائد جاءت يف كتب الػروع مسـدة يسققفا طؾك

يقرد الحديث يف الزوائد إن كان مـ رواية مـ سؿع مـ الؿحدث قبؾ  -3

وهذا فريد  ،آختالط إن كان يف إصؾ مـ رواية مـ سؿع مـف بعد آختالط

 .رائؼ

إن كان مـ كتب الػروع ويف الؿتـ زيادة ممثرة يقرد بسببفا الحديث يف  -4

 .الزوائد

صقل طؾك الشؽ يف اسؿ الصحابل وجاء يف الػرع إن كان الحديث يف إ -5

 .مؼطقًطا بف أورد يف الزوائد

إن وقع يف اإلسـاد تضعقػ أو تحريػ يف الؽتاب إصؾ أتك بالحديث  -6

 .يف الزوائد إن جاء طؾك الصقاب يف الؽتاب الػرع

 .قد يقرد الحديث يف الزوائد ٕكف مـ الؿزيد يف متصؾ إساكقد -7

الصحابل مبفًؿا يف إصؾ ومعروًفا يف إصقل أو العؽس  إذا كان اسؿ -8

 .ذكر أخر يف الزوائد

 .يف الزوائد وبالعؽس يف إصقل متصاًل  إذا جاء مرساًل  -9

 .سعد بـ كاصر بـ طبد العزيز الشثري وآخرون: الؿحؼؼ •

 .مػفرس طؾك العـاويـ الرئقسقة: الػفرسة حالة •
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 .قثدار الغ -دار العاصؿة: الـاشر •

 .0998 -0409: الـشر سـة •

 09: الؿجؾدات طدد •

 081: (بالؿقجا) الحجؿ •

وقد جؿع فقف  ،وهذه الـسخة الؿسـدة مـ الؽتاب :الؽتاب طـ كبذة •

 :وهل ،الؿصـػ زوائد ثؿاكقة مساكقد

 .داود الطقالسل لمسـد أب -0

 .مسـد الحؿقدي - 2

 .مسـد مسدد - 3

 .مسـد ابـ أبل طؿر - 4

 .أحؿد بـ مـقعمسـد  - 5

 .مسـد ابـ أبل شقبة - 6

 .مسـد الحارث بـ أبل أسامة - 7

 .مسـد طبد بـ حؿقد - 8

 :هؿا ،وذلؽ باإلضافة إلك زوائد مسـديـ آخريـ غقر كامؾقـ
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وقد بؾغت طدد أحاديث الؽتاب  ،مسـد أبل يعؾك ومسـد إسحاق بـ راهقيف

 .حديًثا 4627

 امخالصث
هذا الؽتاُب مـ أهؿ كتب الزوائد  :كقد الثؿاكقةالؿطالب العالقة بزوائد الؿسا

 ،وابـ أبل شقبة ،)أبل داود الطقالسل :وهل ،التل جؿَعت ثؿاكقة مساكقد كامؾة

د بـ ُمسرَهد ل ،وابـ ابل طؿر الَعَدين ،وُمسدَّ وطبد اهلل بـ  ،وطبد بـ حؿقد الَؽشِّ

 :مـ ُمسـَدي وقسؿ ،والحارث بـ أبل أسامة( ،وأحؿد بـ مـقع ،الزبقر الُحؿقدي

 
ِّ
 (وإسحاق بـ راَهَقْيف ،)أبل يعَؾك الَؿقِصؾل

 .سؽـف فسقح جـاتفأفرحؿ اهلل ابـ حجر رحؿة واسعة و
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 فائدة ضديرًث وُىث 

 ةًان حفاوت وراحب امخخريز

فقذكر ، كاماًل  اوهق الذي ُتستقطب فقف إساكقد استقعابً : يج مطّقلتخرAوًل: 

 ،إسـاد هذا الؿصـػ كاماًل  ثؿ يذكر، ثمـ أخرج الحديث ويعزو إلقف الحدي

هذا  ،ويرتجؿ لجؿقع رواة السـد يف جؿقع صرق الحديث طؾك جؿقع القجقه

 ،أو تخريج أحاديث كثقرة ،وهق يصعب مع الؽتب الؽبار ،اتخريج مطّقل جد  

كلن يؽقن الحديث  :اثؿ إن الػائدة مـ هذا التطقيؾ قد ٓ تؽقن متحؼؼة دائؿً 

 .قـمـ صريؼ مع اصحقحً 

 امعقـً  اتباطفا إٓ إذا كان الباحث يريد أن ُيػرد حديثً اففذه الطريؼة ٓ ُيـصح ب

 .بالتصـقػ
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 يف وشىع امزوائد وٌُز امًُرىّ 

وهق كتاب جؿع فقف  ،مـ دواويـ السـة اا طظقؿً كتاب مجؿع الزوائد ديقاكً  ُيَعدُّ 

 ،يعؾك ومسـد أبل ،ومسـد البزار ،زوائد مسـد أحؿد الحافظ الفقثؿل 

ّٓ  ،ومعاجؿ الطرباين الثالثة طؾك الؽتب الستة  . الصحابلوقام بحذف أساكقدها إ

مـ  الحديث مـ طؾقف تؽّؾؿت وما" :قال بـػسف طـ صريؼتف يف الؽتاب

 :بـحقه اثؿ ذكرت لف متـً  ،تصحقح أو تضعقػ وكان مـ حديث صحابل واحد

لؿتـ الثاين أصّح مـ إٓ أن يؽقن ا ،فنين أكتػل بالؽالم طؼب الحديث إول

 .إول

ّٓ  :فالؽالم طؾك رجالف ،اإلماُم أحؿد وغقُره وإذا روى الحديث -  أن يؽقن إ

 .إسـاُد غقرِه أصح

صحقح اكتػقت بف مـ غقر كظر إلك بؼقة  وإذا كان لؾحديث سـد واحد -

 .وإن كاكت ضعقػة ،إساكقد

ومـ لؿ يؽـ  ،ضعػف كبَّفت طؾك "الؿقزان"وَمـ كان مـ مشايخ الطرباين يف  -

 .ألحؼتف بالثؼات الذيـ بعده "الؿقزان"يف 

 .فنهنؿ طدول ،والصحابة ٓ يشرتط فقفؿ أن يخرج لفؿ أهؾ الصحقح
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 ."الؿقزان"وكذلؽ شققخ الطرباين الذيـ لقسقا يف  -

 :يزاد ىلع ذمك
 .جؿع كافة الؿعؾقمات حقل مقضقع معقـ تحت طـقان كتاب

بحقث يستػاد مـفا معان متعددة تظفر  ،باب طـقكة الؿقاضقع تحت طـقان -0

 .مدى فؼفف لتؾؽ إحاديث

 .طدم اإلحالة طؾك أبقاب أو كتب أخرى فقفا ما يـاسب الباب -2

 .اإلحالة طؾك أبقاب أو كتب فقفا تتؿة لؾحديث قبؾفا أو بعدها -3

 .اطؾك ما يليت يف مؽان آخر يجد بقـفا ارتباصً  ايذكر بعض إبقاب تـبقفً  -4

ويؽرر إحاديث رغؿ صقلفا إذا كاكت يف أبقاب  ،يذكر الؿتقن كامؾة -5

 .ا ٓستـباصف فؼف الحديثمختؾػة تبعً 

 ...طـ فالن بنسـاد :وقد يذكر درجة الحديث يف أول الـّص بعد ققلف -6

 .قد يشقر إلك تحريػ أو خطل يف الؿصادر التل يـؼؾ مـفا -7

 .اة أحقاكً ز فقارق الروايات ولق كاكت صػقػيؿقّ  -8

 .اتصال إساكقد أو اكؼطاطفا ايذكر أحقاكً  -9

 .لرجال الصحقح وأّن أحدهؿ فقف كالم اتؿققزه أحقاكً  -01

 يشرح الغريب ا ماكادرً  -00

 .يذكر روايات أخرى لحديثف ا ماكادرً  -02
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 حػريف امزوائد

 :املقصِد ةامزوائد
ـٍ  إحاديث التل يزيُد بِفا بعُض كتِب الحديِث طؾك بعضٍ   .آخَر ُمَعقَّ

 :غنه امزوائد
هق طؾؿ يتـاول إفراد إحاديث الزائدة يف مصـػ رويت فقف إحاديث 

 .طؾك أحاديث كتب إصقل الستة أو بعضفا ،بلساكقد مملػف

 :حٌتًُات ىلع امخػريف
ن إحقث  ،يشرتط أن يؽقن الؽتاب الذي ُتػرد زوائده مـ كتب الحديث ٓ -0

قد تضؿـت أحاديث كبقية  قر كتب الرواية الؿتخصصةا مصـػة مـ غهـاك كتبً 

 .ساق أصحاهبا إحاديث بلساكقدهؿ

ٓبد لؾؿصـػات التل تػرد زوائدها أن تؽقن أحاديثفا رويت بلساكقد  -2

 .مصـػقفا
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 قِاغد غنه امزوائد

قال  ،طـ أكس بـ مالؽ ،وابـ حبان ،والبزار ،ما رواه أحؿد يف مسـده :مثال

رت لقؾة أسري بل طؾك ققم تؼرض شػاهفؿ بؿؼاريض مـ مر» :رسقل اهلل 

هؾ الدكقا مؿـ كاكقا يلمرون أخطباء مـ  :مـ همٓء؟ قالقا :قؾت :قال ،كار

 .«أفال يعؼؾقن وهؿ يتؾقن الؽتاب، ويـسقن أكػسفؿ الـاس بالرب

ٓ مـ حديث  ،هذا الحديث لؿ يخرجف أصحاب إصقل الستة وٓ بعضفؿ

 .أكس وٓ مـ حديث غقره

 ا؟ا زائدً ففؾ يعد حديثً 

 :امقاغدة األومى
أن يؽقن متـ هذا الحديث بؾػظف أو بؿعـاه لؿ يخّرج يف الؽتب الستة أو 

 .ٓ مـ حديث الصحابل الذي رواه وٓ مـ حديث غقره ،بعضفا

 :مثال

 :قال رسقل اهلل  :طـ طؿران بـ حصقـ قال ،وابـ طدي ،روى الطرباين

 .«ا ما كان مـتعاًل دكؿ ٓ يزال راكبً فنن أح ،استؽثروا مـ الـعال»
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باب استحباب  ،هذا الحديث قد رواه مسؾؿ يف صحقحف يف كتاب الؾباس

 .داود يف ســف مـ حديث جابر بـ طبد اهلل وأبق ،لبس الـعال

 ا؟ا زائدً ففؾ يعد هذا الحديث حديثً 

 :امقاغدة امراًًث
تب الستة أو أن يؽقن متـ هذا الحديث بؾػظف أو بؿعـاه قد خرج يف الؽ

ولؽـ لقس مـ حديث الصحابل الراوي لف طـد صاحب الؽتاب الذي  ،بعضفا

 .بؾ هق طـ صحابل آخر ،تػرد زوائده

 :مثال

 ضؾ اهلل أ» :قال رسقل اهلل  :وحذيػة قآ روى البزار مـ حديث أبل هريرة
حد، وكحـ أخرون طـ الجؿعة مـ كان قبؾـا، فؾؾقفقد السبت، ولؾـصارى إ

 .«الدكقا إولقن يقم الؼقامة، الؿغػقر لفؿ قبؾ الخالئؼيف 

الؿغػقر لفؿ قبؾ » :خال ققلف :قال الفقثؿل يف كشػ إستار طـ زوائد البزار

 .«الخالئؼ

 ا بسبب هذه الزيادة؟ا زائدً ففؾ يعد حديثً 
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 :مثال

إذا أكػؼت الؿرأة مـ » قال رسقل اهلل  :قالت وروى البزار حديث طائشة 

 .«كػؼت، ولؾزوج بؿا اكتسبأ امػسدة، فؾفا أجرها بؿ تفا غقرصعام بق

 :والـسائل بؾػظ ،«مـ بقت زوجفا» :رواه الخؿسة مـ حديث طائشة بؾػظ

 .«تصدقت»

 ا بسبب هذه الزيادة؟ا زائدً ففؾ يعد هذا حديثً 

 :امقاغدة امرامرث
أو ، أن يؽقن متـ هذا الحديث بؾػظف أو بؿعـاه قد خرج مـ الؽتب الستة

أو فقف زيادة ، إٓ أن السقاق مختؾػ ،اوالصحابل الراوي لف واحدً  ،ضفابع

فالزيادة  .اأو بقاكً  ،اتخصقًص  أو ا،أو تؼققدً ، اا جديدً كلن تضقػ حؽؿً  ،ممثرة

الؿتصؾة بلساكقد أصحاهبا سقاء كاكت يف الستة وفقفا زيادة بسقطة كـظر يف الزائد 

أكف  :بؿعـك آخر ،يلت بف أحٌد مـ الثؼات فنذا كان الزائد ثؼة وأتك بؿا لؿ ،والؿزيد

وطؾقفا تدور أقاويؾ  ،ففذه الزيادة مؼبقلة ٕهنا زيادة ثؼة ،روى ما لؿ يرو غقره

 :أهؾ العؾؿ يف الحديث

 :أما مسللة زيادة الثؼة فصقرهتا :(425 /0)قال ابـ رجب يف شرحف لؾعؾؾ 

زيد بعض الرواة فقف فق ،بنسـاد واحد ومتـ واحد اواحدً  اأن يروي جؿاطة حديثً 

 .زيادة لؿ يذكرها بؼقة الرواة
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واشتفر طـ جؿع مـ العؾؿاء  :(95)وقال الحافظ ابـ حجر يف كزهة الـظر 

وٓ يليت ذلؽ طؾك صريؼ الؿحدثقـ  ،مـ غقر تػصقؾ االؼقل بؼبقل الزيادة مطؾؼً 

 ثؿ يػسرون بؿخالػة الثؼة مـ هقا، الذيـ يشرتصقن يف الصحقح أن ٓ يؽقن شاذً 

 .أوثؼ مـف

وأما الزيادات التل اكػرد هبا ضعػاء ومجاهقؾ ومرتوكقن فنن أهؾ العؾؿ يف 

 :مثال الزيادة الؿتصؾة الصحقحة .الحديث كاكقا واضحقـ فقفا فرفضقها جؿؾة

والـسائل يف الؽربى  ،(202)والرتمذي  ،(520)أخرج أبق داود يف ســف 

ٓ يرد الدطاء بقـ » :هلل قال رسقل ا :مـ حديث أكس بـ مالؽ قال ،(9895)

 .«إذان واإلقامة

ٓ إن أ» :الحديث كػسف (3679)برقؿ  (353 /6)أخرج أبق يعؾك يف مسـده 

وهل زيادة متصؾة  ،(فادطقا) :زاد أبق يعؾك ،«الدطاء ٓ يرد بقـ إذان واإلقامة

 .(0696)ابـ حبان  اوأخرجفا أيًض  ،صحقحة مؼبقلة

 :أصطاب امكخب امصخثامزيادة املٌفصنث غي روايث 
أن  ،اهلل طبدمـ حديث جابر بـ  (604)أخرج البخاري يف صحقحف رقؿ 

، الؾفؿ رب هذه الدطقة التامة :مـ قال حقـ يسؿع الـداء» :قال الـبل 

الذي  امحؿقدً  اوابعثف مؼامً ، القسقؾة والػضقؾة اآت محؿدً ، والصالة الؼائؿة

وهل شاذة ٕهنا لؿ ترد  ،(خؾػ الؿقعادإكؽ ٓ ت) :زاد البقفؼل يف ســف ،«وطدتف
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الؾفؿ إٓ يف رواية الؽشؿقفـل ، يف جؿقع صرق الحديث طـ طؾل بـ طقاش

ففل شاذة لؿخالػتفا لروايات أخريـ  ،لغقره الصحقح البخاري خالفً 

 .لؾصحقح

 فِائد غنه امزوائد
 .ا لؾققتحصر إحاديث الزائدة يؿـح اختصارً  -0

 .صريؼ الؿتابعات والشقاهد إططاء الحديث ققة طـ -2

 .القققف طؾك أحؽام فؼفقة واستـباصات جديدة -3

 .إططاء إضافات جديدة فقؿا يتعؾؼ بؾطائػ اإلسـاد والؿتـ -4

 .القققف طؾك أحؽام الـؼاد يف الحديث وإثر -5

 .حػظ جؿؾة مـ إصقل الؿػؼقدة -6

 التحؼقؼ إضافة كسخ خطقة جديدة لؾؿصادر إصؾقة يستػاد مـفا يف -7

 .والؿؼابؾة

 :وي املؤمفات يف امزوائد
 ـ.ه762مملػف مغؾطاي بـ قؾقج الحـػل  ،زوائد ابـ حبان طؾك الصحقحقـ -0
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 :وؤمفات امًُرىّ يف امزوائد
 ـ.ه817كقر الديـ الفقثؿل  ،غاية الؿؼصد يف زوائد الؿسـد -2

 .جؿع فقف زوائد مسـد اإلمام أحؿد طؾك الؽتب الستة

 .هـ(817 :ؿل )تلؾفقث، ار طـ زوائد البزارتكشػ إس -3

 .جؿع فقف زوائد البزار الؿسؿك البحر الزخار طؾك الؽتب الستة

 .الؿؼصد العؾل يف زوائد أبل يعؾك الؿقصؾل -4

 .الؾفقثؿل أيًض ، مقارد الظؿآن إلك زوائد ابـ حبان -5

 .وهق أحسـفا ،الؾفقثؿل أيًض  ،مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد -6

 :امتِصًري يف امزوائد وؤمفات
شفاب الديـ ، لؾبقَصْقري، بزوائد الؿساكقد العشرة إتحاف السادة الَؿَفرة -7

 .هـ(841 :أحؿد بـ أبل بؽر )ت

جؿع فقف زوائد ، الؾبقصقري أيًض ، مصباح الزجاجة يف زوائد ســ ابـ ماجف -8

 .ابـ ماجف طؾك الؽتب الخؿسة

 .اصقري أيًض لؾبق، فقائد الؿـتؼك لزوائد البقفؼل -9

 .لؾبقصقري ،إتحاف الخقرة الؿفرة بزوائد الؿساكقد العشرة -01
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 :وؤمفات اةي ضشر يف امزوائد
: ٓبـ حجر العسؼالين )ت، الَؿطالُب العالَِقُة بزوائد الؿساكقد الثؿاكقة -00

 .هـ(852

 وصطنطات خاصث ةامًُرىّ يف املشىع
وتؼؾ طـده  ،ه صحقح(سـد) ،(تؽثر طـده طبارات )رجالف رجال الصحقح -0

 .(حديث صحقح)طبارة 

 .رجالف ثؼات :(صحقح) :يريد بؼقلف ،(صحقح مرسؾ) :ققلف

 .إٓ يف مقاضع يسقرة ،ففق الؽبقر ،إذا ذكر الطرباين دون ذكر الؽتاب -2

 .ٓ البخاري يريد صحقح مسؾؿ ،(الصحقح رجال رجالف) :إذا قال -3

أو وّثؼفؿ جؿاطة  ،يقّثؼفؿ غقُر ابـ حبان لؿ :فقعـل ،(ُوثِّؼقا رجالف) :إذا قال -4

 .وضّعػفؿ آخرون

 حـقػة أبا فقريد (،ُضّعػ َمـ)أو  ،دون ذكر اسؿف ،(ضعػ فقف) :إذا قال -5

 . الـعؿان
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 وِضِع كخاب 
 وشىع امزوائد ووٌتع امفِائد منًُرىّ

 :وِضِع كخاةَ ووادحَ
ومقجقدة يف ، استخرج إحاديث الزائدة التل ٓ تقجد يف الؽتب الستة

 :الؿساكقد التالقة

 .مسـد أحؿد -

 .يعؾك لمسـد أب -

 .مسـد البزار -

 .معجؿ الطرباين الؽبقر وإوسط والصغقر -

جؿع هذه الزوائد طؾك الؽتب الستة يف كتاب سؿاه )مجؿع الزوائد ومـبع 

 .الػقائد(

 أهىًث غنه امزوائد
 :تؽؿـ أهؿقة طؾؿ الزوائد يف
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فؼد  ،وقد حصؾ هذا بالػعؾ ،ضقاعحػظ الؿصـػات مـ الػؼدان وال -0

ومسـد الحارث بـ أبل  ،مثؾ مسـد العدين ،ساهؿت يف حػظ مساكقد مػؼقدة

 .ومسـد أحؿد بـ مـقع ،ومسـد أبل يعؾك )الرواية الطقيؾة( ،أسامة

وذلؽ ما فعؾف البقصقري وابـ  ،تحديد مراتب ودرجة إحاديث الزوائد -2

 .حجر

 .لحديث القاحدزيادة معرفة الصحابة رواة ا -3

 .معرفة إحاديث الؿقققفة إن كاكت مرفقطة يف الؽتاب الؿزاد طؾقف -4

 .يف الؽتاب الؿزاد طؾقف إحاديث الؿقصقلة إن كاكت مرسؾةمعرفة  -5

 .معرفة الؿتقن الزائدة التل لؿ يؽـ لفا ذكر يف الؽتاب الؿزاد طؾقف -6

 .مـ أسؿاء وأطداد ،ؾقفمعرفة بعض إمقر الؿبفؿة يف الحديث الؿزاد ط -7

 .معرفة سبب ذكر الحديث -8

 .الحؽؿ طؾك إلػاظ الؿختؾػة -9

 .بقان الـؼص القارد يف بعض الروايات -01

 .بقان آختالف القارد يف الؿتقن -00

 أورنث وي كخب امزوائد
 :أشفر إمثؾة طؾك كتب الزوائد
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إٓ  ب زوائدكؽتا فرغؿ طدم تعريػ ،لؾحاكؿ ،«الؿستدرك طؾك الصحقحقـ»

حقث أخرج أحاديث لقست طـد  ،وهق أول كتاب يف الزوائد ،أكف كذلؽ

 .بؾ زائدة طؾقفا ،الشقخقـ أو أحدهؿا

 ،«مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد»أهؿ إمثؾة طؾك كتب الزوائد هق كتاب 

 .طؾك حدة وجؿع فقف زوائد كؾ كتاب ،لؿملػف كقر الديـ الفقثؿل

 .لؿملػف ابـ حجر العسؼالين ،«لؿساكقد الثؿاكقةالؿطالب العالقة بزوائد ا»

لؿملػف شفاب الديـ أحؿد ، «إتحاف السادة الؿفرة بزوائد الؿساكقد العشرة»

 .بـ أبل بؽر بـ إسؿاطقؾ بـ سؾقؿ البقصقري

وقام بتللقػف أيًضا شفاب الديـ  ،«طؾك الؽتب الخؿسة فزوائد ســ ابـ ماج»

 .البقصقري

زوائد الســ الؽربى  فوقد جؿع فقف مملػ، «لبقفؼلفقائد الؿـتؼك لزوائد ا»

 .وهق أيًضا لشفاب الديـ البقصقري ،لؾبقفؼل طؾك الؽتب الستة

 .لؿملػف كقر الديـ الفقثؿل، «مقارد الظؿآن إلك زوائد ابـ حبان»

قام  ،«البحر الزخار»ـويسؿك أيًضا ب ،«كشػ إستار يف زوائد مسـد البزار»

 .البزار بتللقػف الحافظ أبق بؽر

 .«الؿؼصد إرشد يف زوائد مسـد اإلمام أحؿد»

 .وهق لؾطرباين ،«البدر الؿـقر يف زوائد الؿعجؿ الؽبقر»
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 .«الؼقل العؾل يف زوائد مسـد أبل يعؾك الؿقصؾل»

 .لؿملػف مغؾطاي بـ قؾقج الحـػل، «زوائد ابـ حبان طؾك الصحقحقـ»

 .وهـالؽ غقرها الؽثقر

 وٌُز كخب امزوائد
يجب أن يحؼؼ الحديث  شروط ثالثةكتب الزوائد يف الؿـفج بتشرتك 

 :أحدها

ولؿ يخرج يف الؽتب  ،يؽقن متـ الحديث بؾػظ أو بؿعـك الحديث إصؾل

 .ٓ مـ حديث الصحابل الذي رواه وٓ مـ غقره ،الستة أو بعضفا

َج يف الؽتب  ،متـ الحديث بؾػظ أو بؿعـك الحديث إصؾليؽقن  وقد ُخرِّ

ولؽـ لقس مـ حديث الصحابل الراوي لف طـد صاحب  ،بعضفاالستة أو 

 .إكؿا طـد صحابل آخر ،الؽتاب

وقد خرجف أصحاب  ،ؾػظ أو بؿعـك الحديث إصؾلبمتـ الحديث يؽقن 

أو  ،إٓ أن السقاق مختؾػ ،والصحابل الراوي لف واحد ،أو بعضفؿ الؽتب الستة

دهؿ أو طـد بعضفؿ ويؾحؼ بف أن يؽقن طـ ،فقف زيادة ممثرة يف الحديث

 .مختصًرا
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 :ويضاف لؾؿـفج الؿتبع يف كتب الزوائد

 .ترتقب إحاديث طؾك إبقاب الػؼفقة -

حتك  ،طدم اشرتاط صحة اإلسـاد طـد احتساب الحديث مـ الزوائد -

 .اطتربوا الؿرسؾ والؿقققف والؿؼطقع مـفا

 .ويف غقر هذا لؽٍؾ مـفجف
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 امخاحىث

 :ج فقؿا يليتيؿؽـ تؾخقص أهؿ الـتائ اوختامً 

وهق مـ أهؿ  ،إن طؾؿ تخريج الحديث الـبقي هق طؾؿ مستؼؾ برأسف -0

ا وقد بذل إئؿة الؿتؼدمقن يف تخريج إحاديث الـبقية جفدً  ،طؾقم الحديث

 ،يـقء بحؿؾف العصبة أولق الؼقة اضخؿً  اوقدمقا لؾؿؽتبة اإلسالمقة تراثً  ،اكبقرً 

ك هذا الحؿؾ العظقؿ وصقاكتف مـ وكحـ أمام أماكة طظقؿة يف الؿحافظة طؾ

وهبذا العؾؿ وترصقـ  ،اوآهتؿام بالسـة الـبقية طؿقمً  ،الدخؾة والؿـتحؾقـ

وهق جزء كزر مـ القفاء لجفقد إئؿة  ،تباعالدراسات فقف دلقؾ طؾك حسـ آ

 .ألحؼـا اهلل بركبفؿ ،وما قدمقه لـا مـ تصـقػ لؾؽتب وإجزاء ،الؿبجؾقـ

ق امتداد صبقعل لحاجة السـة الـبقية إلك إثبات وتقثقؼ طؾؿ التخريج ه -2

 .طرب إزمان الؿختؾػة

 ،كؿعرفة الؿؼصقد الذي يساق مـ أجؾف الحديث :لؾتخريج فقائد جؿة -3

 اومعرفة العؾؾ التل قد تؼع يف الحديث متـً  ،ومعرفة أسباب ورود الحديث

 .اوسـدً 

ة والتشؿقر طـ كقصل بضرورة تشجقع صؾبتـا الؽرام بخقض الؾج -4

ـا اتوٓسقؿا أن مؽتب ،سقاطد الجد لؾبحث والؽتابة يف أبقاب هذا العؾؿ العظقؿ
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الذي  ،وٓ سقؿا أكـا أبـاء هذا البؾد الؽريؿ ،الؿعاصرة تػتؼر إلك مثؾ هذه الجفقد

 ،وأحؿد بـ حـبؾ ،تخرج مـف أئؿة الصـعة الحديثقة شعبة بـ الحجاج

 .وغقرهؿ ،والدارقطـل

بؾ ضرورة  ،حسبفدم آكشغال بالدراسات القصػقة الـظرية كقصل بع -5

الؿؿارسة  ففل التل تعؾؿ صالب العؾؿ ،الدخقل يف الؿجآت العؿؾقة التطبقؼقة

وهل السبقؾ إمثؾ لطالب العؾؿ الذي يروم ففؿ  ،يف كتب العؾؾ والتخاريج

 .الصـعة الحديثقة

التل ألػفا الؿتؼدمقن مـ بعد هذه الـظرات السريعة العامة يف كتب التخريج 

 :لعؾ مـ أهؿفا ،العؾؿاء ضفرت لل بعض الـتائج

 ،والتعؾقؾ ،واإلسـاد ،هل العزو :اأن التخريج طـد أهؾ الػـ يشؿؾ أمقرً  -0

وقد يطؾؼ طؾك مجرد آستخراج  ،والحؽؿ الؽؾل طؾك الحديث ،والرتجقح

 .والعزو لؽـف طؾك خالف إصؾ

لؽـف لؿ يظفر باستؼالل وتصـػ فقف  ،ـة ذاهتاأن هذا العؾؿ قديؿ قدم الس -2

لطقل إساكقد وإهؿال طزو  ،الؽتب الخاصة بف إٓ بعد آحتقاج إلقف

 .إحاديث لدى كثقر مـ الؿصـػقـ
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مـ الؼرن الرابع وكذلؽ  ااستؼؾ هذا العؾؿ وألػت فقف الؽتب بدءً  -3

 ،الؼرن الثامـلؽـ العصر الذهبل لفذا العؾؿ كان  ،الخامس والسادس والسابع

 .حقث كثرت الؿملػات واطتـك بف العؾؿاء أكثر مـ ذي قبؾ

ولذا  ،مـ الدخقؾ أن التخريج سقاج متقـ حػظ اهلل بف سـة الؿصطػك  -4

 .شؿؾ جؿقع العؾقم التل يؿؽـ أن يستشفد فقفا بالحديث الـبقي الشريػ

 .اوحديثً  اديؿً إن كثرة الؿصـػات يف هذا العؾؿ تدل طؾك اطتـاء العؾؿاء بف ق -5

وتـقع  ،تـقع مـاهج هذه الؿصـػات وصرقفا يدل طؾك سعة هذا العؾؿ -6

 .مؼاصد مصـػقف

وتطبقؼ طؿؾل  ،طؾؿ التخريج رابط وثقؼ بقـ طؾؿل الرواية والدراية -7

 .لؼقاطد طؾؿ الحديث دراية طؾك الروايات القاردة طـ الـبل 

تل ٓ غـك طـفا لطالب أن طؾؿ الحديث الـبقي الشريػ مـ العؾقم ال -8

 اولذلؽ بذل طؾؿاء الحديث جفقدً  ،العؾؿ الشرطل طؾك اختالف مؼاصده

حتك صار يف متـاول  ،طظقؿة يف تؼريبف وتحؼقؼف وتبققـ صحقحف مـ سؼقؿف

  .الجؿقع

وطؾك هذا ٓ يغتػر لطالب العؾؿ الجفؾ بحال الحديث والصحقح مـ 

وٓ يسقغ لف أن يستشفد بحديث إٓ  ،السؼقؿ بعد هذه الجفقد التل قربتف لألمة

 .بعد بقان حالف
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لؿ يؼتصر جفد العؾؿاء طؾك بقان الصحقح مـ السؼقؿ وتخريجف مـ  -9

بؾ أضافقا لذلؽ بقان الطرق التل يؿؽـ لؾباحث أن يسؾؽفا  :مصادره إصؾقة

 .حتك أصبح هذا العؾؿ يف غاية مـ القسر والسفقلة ،لؾعثقر طؾك إحاديث

ا البحث ما هق إٓ استجالء لبعض جقاكب العـاية بالحديث ففذ :اوأخقرً 

الـبقي الشريػ يف بعض الؽتب التل ألػفا ثؾة مـ إولقـ الؿعتـقـ بالحديث 

وكظرة طجؾك إلك مـاهج مملػقفا الذيـ أسسقا هذا العؾؿ  ،الشريػ

أوسع لؾبحث يف هذا الػـ الذي هق مـ إهؿقة  اطسك أن يػتح آفاقً -، وشادوه

بؾ هل  :طؾك أن العـاية بالتخريج والتحؼقؼ لؿ تؼػ طـد هذا الحد -ن طالٍ بؿؽا

تؽؾمها رطاية اهلل الذي تؽػؾ بالتؿؽقـ لفذا الديـ وأهؾف الذيـ يعؿؾقن  ،مستؿرة

وأسفؿت  ،مشؽقرة يف هذا السبقؾ اوقد بذل كثقر مـ الؿعاصريـ جفقدً  ،بف

 .وسائؾ الحػظ ألقة يف كثقر مـ هذه الجقاكب

 . ٓ يضقع أجر مـ أحسـ طؿاًل واهلل
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 أهه املصادر واملراسع

ممسسة ، صبحل السامرائل: تحؼقؼ، أحقال الرجال ٕبل إسحاق الجقزجاين -

 .م0985، بقروت، الرسالة

دار الؽتب ، الدكتقر محؿقد الطحان، أصقل التخريج ودراسة إساكقد -

 .م0978 ،الرياض، السؾػقة

مؽتبة ، محؿد سعقد طؿر إدريس. د: تحؼقؼ، الخؾقؾل الؼزوين، اإلرشاد -

 هـ.0419الطبعة إولك ، الرياض، الرشد

بشار طقاد . د :تحؼقؼ، هـ(463: الخطقب البغدادي )ت، تاريخ بغداد-

 .م2111الطبعة إولك  ،بقروت، دار الغرب اإلسالمل، معروف

، حؾب ،دار القطل، محؿد إبراهقؿ زايد: تحؼقؼ، البخاري، التاريخ الصغقر -

 .هـ0397

 .بقروت، دار الػؽر، السقد هاشؿ الـدوي: تحؼقؼ، البخاري، التاريخ الؽبقر-

أحؿد كقر : دراسة وترتقب وتحؼقؼ، رواية الدوري، تاريخ يحقك بـ معقـ -

الطبعة إولك ، كؾقة الشريعة والدراسات اإلسالمقة بؿؽة الؿؽرمة، سقػ

 هـ.0399سـة 



 

 

( 241 ) 

، وهبامشف فتح الباقل، ؾحافظ زيـ الديـ العراقلل ،التبصرة والتذكرة وشرحفا -

 .بقروت، دار الؽتب العؾؿقة

، تقزيع ممسسة الريان، طبد اهلل بـ يقسػ الجديع، تحرير طؾقم الحديث -

 .م2117الطبعة الثالثة ، بقروت

، بشار طقاد معروف. د :تحؼقؼ ،العسؼالين، تحػة إشراف بؿعرفة إصراف -

 .م0999الطبعة إولك  ،قروتب، دار الغرب اإلسالمل

دار ، الدكتقر محؿد أبق الؾقث الخقرآبادي، تف ومـفجقتفلتخريج الحديث وكش -

 .الطبعة إولك ،طؿان، الـػائس

إسالم محؿقد ، لؽرتوكقةتخريج الحديث الـبقي طـ صريؼ الؿقسقطات اإل -

 .3الؿقسقطة الشامؾة/ ، دربالة

صباطة مركز إكصاري ، طارف الشريػ حاتؿ بـ، التخريج ودراسة إساكقد -

 .الطبعة الثاكقة ،بؿؽة الؿؽرمة

، دار الؽتاب العربل، أحؿد طؿر هاشؿ: تحؼقؼ، السققصل، تدريب الراوي -

 .بقروت

 .بقروت، دار إحقاء الرتاث العربل ،هـ(784: الذهبل )ت، تذكرة الحػاظ -

، ر الؽتب العربلدا، إمداد الحؼ .د: تحؼقؼ، العسؼالين، تعجقؾ الؿـػعة -

 .0ط ،بقروت



 

 

 (241 ) 

 .م0997، ممسسة الرسالة، هـ(852: العسؼالين )ت، تؼريب التفذيب-

 ،الؿديـة الؿـقرة، طبد اهلل هاشؿ القؿاين: حؼقؼت ،العسؼالين، التؾخقص الحبقر -

 .م0964

 .مطبقع بذيؾ الؿستدرك ،هـ(748: لؾحافظ الذهبل )ت ،تؾخقص الؿستدرك -

ؼادر مصطػك ال طبدالدكتقر : تحؼقؼ ،هـ(260: ؿ )تلإلمام مسؾ ،التؿققز -

 .0ط ،الرياض ،دار ابـ جقزي، الؿحؿدي

محؿقد : تحؼقؼ ،هـ(301: لإلمام أبل جعػر الطربي )ت ،هتذيب أثار -

 ـ.ه0414 ،الؼاهرة، مطبعة الؿدين، محؿد شاكر

، بقروت ،دار الػؽر، هـ(852: ابـ حجر العسؼالين )ت، هتذيب التفذيب -

 هـ.0984 عة إولكالطب

أبل الحجاج يقسػ  الديـ جؿاللؾحافظ  ،هتذيب الؽؿال يف أسؿاء الرجال -

، ممسسة الرسالة، بشار طقاد معروف. د: تحؼقؼ ،هـ(742: الؿزي )ت

 .م0998 الطبعة إولك، بقروت

دار ، شرف الديـ أحؿد: تحؼقؼ، محؿد بـ حبان بـ محؿد البستل، الثؼات -

 .م0975 عة إولكالطب ،بقروت، الػؽر
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لؾحافظ صالح الديـ أبل سعقد العالئل ، جامع التحصقؾ يف أحؽام الؿراسقؾ -

، مؽتبة الـفضة العربقة، ؿجقد السؾػلال طبدحؿدي : تحؼقؼ ،هـ(760: )ت

 .م0986 الطبعة الثاكقة، بقروت

 ،هـ(279ت: الحافظ أبل طقسك محؿد بـ طقسك الرتمذي )، الجامع الؽبقر -

الطبعة ، بقروت، دار الغرب اإلسالمل، كتقر بشار طقاد معروفالد: تحؼقؼ

 .م0996 إولك

 ،هـ(463: لؾخطقب البغدادي )ت ،الجامع ٕخالق الراوي وآداب السامع -

 ـ.ه0413الرياض ، مؽتبة الؿعارف، الطحان .د: تحؼقؼ

محؿد : تحؼقؼ ،هـ(327: ٓبـ أبل حاتؿ الرازي )ت ،الجرح والتعديؾ -

 الطبعة إولك، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة، قين زغؾقلالسعقد بسق

 .م0988 -ـه0418

شفاب الديـ أحؿد ا، أو كقػ تصقر محدثً ، حصقل التػريج بلصقل التخريج-

الطبعة ، بقروت، دار الؽتب العؾؿقة :تؼديؿ وتحؼقؼ، بـ محؿد بـ الصديؼ

 .م2111 إولك

 ،هـ(852: حجر العسؼالين )ت ٓبـ ،الدرر الؽامـة يف أطقان الؿائة الثامـة -

 .م0966 الطبعة الثاكقة، الؼاهرة، محؿد سقد جاد الحؼ: تحؼقؼ
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الطبعة ، دار بقروت، لشؿس الديـ الذهبل ،ديقان الضعػاء والؿرتوكقـ -

 .م0988 إولك

لؿحؿد بـ جعػر ، الرسالة الؿستطرفة لبقان مشفقر كتب السـة الؿصـػة-

دار البشائر ، محؿد الزمزمل الؽتاينمحؿد الؿـتصر : تحؼقؼ، الؽتاين

 .هـ0416 الطبعة الرابعة ،بقروت، اإلسالمقة

: ٕبل طبد اهلل بـ بؽقر )ت ،سمآت أبل طبد اهلل بـ بؽقر وغقره لؾدارقطـل -

، طؿان، دار طؿار، طؾل حسـ طؾل طبد الحؿقد: دراسة وتحؼقؼ ،هـ(388

 .م0988 -ـه0418الطبعة إولك 

مقفؼ  :تحؼقؼ، هـ(428: لحؿزة السفؿل )ت ،ؾدارقطـلسمآت السفؿل ل -

 هـ.0414، مؽتبة الؿعارف بالرياض، بـ طبد اهلل

 :تحؼقؼ، طؾل بـ الؿديـل، سمآت محؿد بـ أبل شقبة لعؾل بـ الؿديـل -

 .م0984 ،الرياض، مؽتبة الؿعارف، مقفؼ بـ طبد اهلل بـ طبد الؼادر

ت: حؿد بـ يزيد )ابـ ماجف الؼزويـل( )لؾحافظ أبل طبد اهلل م ،ســ ابـ ماجف -

الطبعة إولك  ،بقروت، دار الجقؾ، بشار طقاد معروف. د: تحؼقؼ ،هـ(273

 .م0988

دار ، هـ(275ت: لؾحافظ سؾقؿان بـ إشعث السجستاين ) ،ســ أبل داود -

 .م0988 ،الؼاهرة، الحديث



 

 

( 244 ) 

، الدارقطـللإلمام طؾل بـ طؿر أبل الحسـ ، هـ(385: ســ الدارقطـل )ت -

 .م0969، بقروت، دار الؿعرفة، السقد طبد اهلل هاشؿ الؿدين: تحؼقؼ

، هـ(255ت: ٕبل محؿد طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ الدارمل )، ســ الدارمل -

الطبعة ، بقروت، دار الؽتاب العربل، وخالد العؾؿل، فقاز أحؿد: تحؼقؼ

 .هـ0417 إولك

، ل حؿقدآسعد بـ طبد اهلل . د :فحؼؼ ،هـ(227: ســ سعقد بـ مـصقر )ت -

 هـ.0404الطبعة إولك  ،دار العصقؿل

بشرح  ،هـ(313ت: ســ الـسائل لؾحافظ أحؿد بـ شعقب الـسائل ) -

 .م0987، الؼاهرة، دار الحديث، السققصل وحاشقة السـدي

طبد الغػار البـداري وسقد كسروي . د: تحؼقؼ، لؾـسائل ،الســ الؽربى -

 .م0990الطبعة إولك ، بقروت، العؾؿقة دار الؽتب، حسـ

 ،بقروت، ممسسة الرسالة، هـ(748: لإلمام الذهبل )ت ،سقر أطالم الـبالء -

 هـ.0410

محؿد سعقد . د :تحؼقؼ، الخطقب البغدادي، شرف أصحاب الحديث -

 .أكؼرة، دار إحقاء السـة، أوغؾل

يؿة محؿد بـ إسحاق بـ خز، صحقح ابـ خزيؿة )مختصر الؿختصر( -

 .م0971 ،بقروت، صبعة الؿؽتب اإلسالمل، مصطػك إطظؿل. د: تحؼقؼ
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 الطبعة إولك، بقروت، دار العؾؿ، قاسؿ الشؿاطل :تحؼقؼ، صحقح البخاري -

 .م0987

: اإلمام أبق الحسقـ مسؾؿ بـ الحجاج الـقسابقري )ت، صحقح مسؾؿ -

اء الرتاث دار إحق، محؿد فماد طبد الباقل: حؼؼ كصقصف وصححف، هـ(260

 .م0955الطبعة إولك ، بقروت، العربل

الدكتقر طبد العزيز بـ صالح ، الطرق العؾؿقة يف تخريج إحاديث الـبقية -

 .3الؿقسقطة الشامؾة /، الؾحقدان

الدكتقر : حؼؼف ووثؼف ،هـ(322: ٕبل جعػر العؼقؾل )ت ،الضعػاء الؽبقر -

، ودار الؽتب العؾؿقة، ؽرمةمؽة الؿ، دار الباز، طبد الؿعطل أمقـ قؾعجل

 .م0984الطبعة إولك ، بقروت

، دار القطل بحؾب، هـ(313: لإلمام الـسائل )ت ،الضعػاء والؿرتوكقن -

 .محؿقد زايد: تحؼقؼ

محؿد : تحؼقؼ ،هـ(748 :شؿس الديـ الذهبل )ت، العرب يف خرب مـ غرب -

 .بقروت، دار الؽتب العؾؿقة ،السعقد بـ بسققين زغؾقل

محؿد مصطػك : تحؼقؼ ،هـ(234: إلمام طؾل بـ الؿديـل )ت، عؾؾال -

 .م0972 ،الؿؽتب اإلسالمل، إطظؿل
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: تحؼقؼ ،برواية الؿروذي، أحؿد بـ حـبؾ الشقباين، طؾؾ أحؿد بـ حـبؾ -

 ،الرياض، الطبعة إولك، مؽتبة الؿعارف، الشقخ صبحل السامرائل

 .م0989

، (هـ307: ت)أحؿد الجارودي محؿد بـ الحسقـ بـ ، طؾؾ الجارودي -

 .م0990الطبعة إولك ، الرياض، دار الفجرة، طؾل الحؾبل: تحؼقؼ

ابـ اإلمام أبل حاتؿ الرازي ، ٕبل محؿد طبد الرحؿـ الرازي ،طؾؾ الحديث -

 .م0985، بقروت، دار الؿعرفة ،هـ(327: )ت

 ،هـ(597: تٕبل الػرج بـ الجقزي ) ،العؾؾ الؿتـاهقة يف إحاديث القاهقة -

، دار الؽتب العؾؿقة، خؾقؾ الؿقس :وقدم لف ،إرشاد الحؼ إثري: حؼؼف

 هـ.0413الطبعة إولك ، بقروت

تحؼقؼ  ،هـ(385: العؾؾ القاردة يف إحاديث الـبقية لإلمام الدارقطـل )ت -

الطبعة ، السعقدية، دار صقبة، محػقظ الرحؿـ زيـ اهلل السؾػل: وتخريج

 .م0985 -ـه0415إولك 

وصل اهلل محؿد : تحؼقؼ، لإلمام أحؿد بـ حـبؾ ،العؾؾ ومعرفة الرجال -

الطبعة إولك ، الرياض، بقروت، دار الخاين، الؿؽتب اإلسالمل، طباس

 هـ.0988
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أبق طؿرو طثؿان بـ طبد ، "مؼدمة ابـ الصالح"ـالؿعروف ب، طؾقم الحديث -

، كقر الديـ طرت: ؼتحؼق ،هـ(643: ت)بـ الصالح ا ،الرحؿـ الشفرزوري

 .م0984 -ـه0414 الطبعة الثالثة، دار الػؽر

دراسة  ،هـ(313 :لإلمام أحؿد بـ شعقب الـسائل )ت ،طؿؾ الققم والؾقؾة -

صبع طؾك كػؼة الرئاسة لإلفتاء والبحقث العؾؿقة  ،فاروق حؿادة. د: وتحؼقؼ

 .م0980الطبعة إولك ، والدطقة والـشر بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية

حؼؼ  ،هـ(852ت: ابـ حجر العسؼالين )، فتح الباري شرح صحقح البخاري -

دار الؽتب ، محؿد فماد طبد الباقل: ورقؿف، طبد العزيز بـ باز: أصؾف

 .م0989الطبعة إولك ، بقروت، العؾؿقة

: أبق طبد اهلل محؿد السخاوي )ت، فتح الؿغقث بشرح ألػقة الحديث -

، دار اإلمام الطربي: كشر، طبد الحؿقد طؾل حسـ طؾل: تحؼقؼ ،هـ(912

 هـ.0402 الطبعة الثاكقة

طزت : تحؼقؼ، لإلمام الذهبل ،يف الؽتب الستة الؽاشػ يف معرفة مـ لف رواية -

الطبعة ، دار الؽتب الحديثة، طؾل طبد ططقة ومقسك محؿد طؾل الؿقشل

 ـ.ه0392إولك 

، د اهلل بـ محؿد الجرجاينطبد اهلل بـ طدي بـ طب، الؽامؾ يف ضعػاء الرجال -

 .م0988الطبعة الثالثة  ،بقروت، دار الػؽر، يحقك مختار: تحؼقؼ
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صؿد ال لعبد ،الؽشاف طـ أبقاب مراجع تحػة إشراف بؿعرفة إصراف -

 .آخر مجؾد مـ تحػة إشراف، شرف الديـ

الحافظ كقر الديـ طؾل بـ ، كشػ إستار طـ زوائد البزار طؾك الؽتب الستة -

ممسسة ، حبقب الرحؿـ إطظؿل: تحؼقؼ ،هـ(817: أبل بؽر الفقثؿل )ت

 .م0984 الطبعة إولك، بقروت، الرسالة

أحؿد طؿر : تحؼقؼ ،هـ(463: لؾخطقب البغدادي )ت ،الؽػاية يف طؾؿ الرواية -

 .م0986 -ـه0416الطبعة الثاكقة ، بقروت، دار الؽتاب العربل، هاشؿ

دار ، السقد هاشؿ الـدوي: تحؼقؼ، البخاريمحؿد بـ إسؿاطقؾ ، الؽـك -

 .بقروت، الػؽر

 ،بقروت ،دار الؽتب العؾؿقة ،هـ(301: لؾدوٓبل )ت ،الؽـك وإسؿاء -

 هـ.0413

، سؾطان العؽايؾة. حؿزة الؿؾقباري ود. د، كقػ كدرس طؾؿ تخريج الحديث -

 .م0998الطبعة إولك  ،إردن ،دار الرازي

، هـ(631ت: محؿد بـ مؽرم )ابـ مـظقر( ) يـالد جؿال، لسان العرب -

 .م0963 ،مصر، مطبعة السعادة

الطبعة إولك ، صبعة حقدرآباد، الحافظ ابـ حجر العسؼالين، لسان الؿقزان -

 هـ.0329
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: الؿجروحقـ مـ الؿحدثقـ والضعػاء والؿرتوكقـ لإلمام ابـ حبان )ت -

 هـ.0396 الطبعة إولك، حؾب، دار العربل، هـ(354

الحافظ كقر الديـ طؾل بـ أبل بؽر الفقثؿل ، مجؿع الزوائد ومـبع الػقائد -

 .م0967 الطبعة الثاكقة، بقروت، دار الؽتاب العربل، هـ(817: )ت

 ،هـ(361: لؾحافظ الرامفرمزي )ت ،الؿحدث الػاصؾ بقـ الراوي والقاطل -

 -ـه0390 ،بقروت، دار الػؽر، محؿد طجاج الخطقب: تحؼقؼ وتعؾقؼ

 .م0970

شؽر اهلل بـ كعؿة اهلل : بعـاية ،هـ(327: ٓبـ أبل حاتؿ الرازي )ت ،الؿراسقؾ -

 .م0982 -ـه0412الطبعة الثاكقة ، بقروت، ممسسة الرسالة، ققجاين

، شعقب إركموط: تحؼقؼ ،هـ(275: ٕبل داود السجستاين )ت ،الؿراسقؾ -

 .م0988 -ـه0418الطبعة إولك ، بقروت، ممسسة الرسالة

أبق طبد اهلل محؿد بـ طبد اهلل )الحاكؿ ، الؿستدرك طؾك الصحقحقـ -

دار الؽتب ، مصطػك طبد الؼادر ططا :تحؼقؼ، هـ(415: الـقسابقري( )ت

 .م0991الطبعة إولك  ،بقروت، العؾؿقة

حسقـ : تحؼقؼ وتخريج، أحؿد بـ طؾل التؿقؿل، مسـد أبل يعؾك الؿقصؾل -

 .م0984 الطبعة إولك، دمشؼ، اثدار الؿلمقن لؾرت، سؾقؿ أسد
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، بقروت، دار الرسالة، شعقب إركموط: تحؼقؼ، مسـد أحؿد بـ حـبؾ -

 .م0997

ممسسة طؾقم ، محػقظ الرحؿـ زيـ اهلل. د :تحؼقؼ، البزار، مسـد البزار -

 .هـ0419الطبعة إولك  ،بقروت، الؼرآن

 .بقروت، عؾؿقةدار الؽتب ال، محؿد بـ إدريس الشافعل، مسـد الشافعل -

 .بقروت، دار الؿعرفة، هـ(214: الطقالسل )ت، مسـد الطقالسل -

: ت)، الحافظ أبق بؽر طبد اهلل بـ محؿد بـ أبل شقبة، مصـػ ابـ أبل شقبة -

الطبعة  ،الرياض، مؽتبة الرشد، كؿال يقسػ الحقت: تحؼقؼ (،هـ235

 .هـ0419 إولك

 ،هـ(200: هؿام الصـعاين )ت الحافظ طبد الرزاق بـ، مصـػ طبد الرزاق -

 الطبعة الثاكقة، الؿؽتب اإلسالمل: تقزيع، حبقب الرحؿـ إطظؿل: تحؼقؼ

 هـ.0413

وطبد الؿحسـ ، صارق بـ طقض اهلل: تحؼقؼ، الطرباين، الؿعجؿ إوسط -

 ـ.ه0405 ،الؼاهرة، دار الحرمقـ، الحسقـل

مطبعة ، السؾػلحؿدي : حؼؼف وخرج أحاديثف، الطرباين، الؿعجؿ الؽبقر -

 .م0984 الطبعة الثاكقة، الؿقصؾ، الزهراء
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مؾتؼك ، طؾل بـ كايػ الشحقذ، الؿػصؾ يف أصقل التخريج ودراسة إساكقد -

 .الؿقسقطة الشامؾة، أهؾ الحديث

: تحؼقؼ ،هـ(463: لؾخطقب البغدادي )ت ،مقضح أوهام الجؿع والتػريؼ -

 .دار الؿعارف، الؿعؾؿل القؿاين

طبد : تحؼقؼ ،هـ(748: لإلمام الذهبل )ت ، مصطؾح الحديثالؿققظة يف -

 هـ.0415 ،مؽتب الؿطبقطات اإلسالمقة بحؾب، الػتاح أبل غدة

دار ، طؾل محؿد البجاوي: تحؼقؼ ،شؿس الديـ الذهبل، مقزان آطتدال -

 هـ.0382 الطبعة إولك، بقروت، الؿعرفة

: تحؼقؼ وتعؾقؼ، العسؼالينلؾحافظ ابـ حجر ، كزهة الـظر بشرح كخبة الػؽر -

 .والبقان يف بقروت، الؿؽتبة العؾؿقة يف الؿديـة الؿـقرة، كقر الديـ طرت

محؿد : تحؼقؼ ،هـ(762: لإلمام الزيؾعل )ت ،كصب الراية ٕحاديث الفداية -

 هـ.0357 ،مصر، دار الحديث، يقسػ البـقري
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